Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:
Tid:

Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Tinbua, Bjugn rådhus
09.09.2019 og 10.09.2019
12:00

Forfall meldes til postmottak@orland.kommune.no eller på telefon 72 51 40 00, for
innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.
NB! Innkallingen gjelder for Valgstyrets møter både på selve valgdagen mandag 9.
september kl. 12.00 og for dagen etter valget tirsdag 10. september kl. 17.30 ifm
etterarbeid sent innkomne forhåndsstemmer/lagt til side samt godkjenning og signering av
endelige valgprotokoller.
Innkalling er sendt til:
Navn
Ogne Undertun
Tom Myrvold
Hans Eide
Finn Olav Odde
Knut Morten Ring
Einar Aaland
Anne Torill Rødsjø
Hilde-Kristin Sandvik

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
BK-AP
OK-H
BK-SP
OK-SP
OK-AP
BK-H
BK-AP
OK-H

Vel møtt!
Ogne Undertun
Leder valgstyret for kommunestyre og fylkestingsvalget 2019

Saksnr

Innhold

Lukket

Orienteringssaker
OS 19/3

Endringer i valgforskriften - forsendelse av
forhåndsstemmer
(Ingen tittel)

PS 19/6

Valgstyrets behandling og godkjenning av
valgprotokoller for kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019

Valgstyret deltar på valgdagen 9. september fra kl. 12.00 ifm valgstyrets lovpålagte
arbeid og på etterarbeidet tirsdag 10. september kl. 17.30 ifm sent innkomne
forhåndsstemmer/lagt til side samt godkjenning, protokollering og signering av
valgprotokollene.
Valgstyrets oppgaver:
 Overordnet ansvar for valggjennomføringen
 Foreløpig telling (grovtelling) ordinære forhåndsstemmer
 Behandle tvilsomme stemmer både forhånd og valgting
 Behandle eventuelle beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag
 Foreta valgoppgjør
 Mandatfordeling og kandidatkåring kommunestyrevalget
 Protokollere valget - godkjenne valgoppgjør for begge valg
 Signere begge valgprotokoller
 Eventuelt

Orienteringssaker

OS 19/3 Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer

Kommuner
Fylkeskommuner

Deres ref

Vår ref

Dato

18/4073-101

8. juli 2019

Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 04.07.2019 fastsatt endringer i
valgforskriften som vil få betydning for gjennomføringen av kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2019. Endringene trer i kraft straks.
Bakgrunn for endringene
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forslag til endringer i valgforskriften på
høring 1. november 2018. I høringsnotatet omtalte departementet enkelte utviklinger i
postsektoren som vil få konsekvenser for forsendelsen av forhåndsstemmer. På bakgrunn av
at A-post og B-post er slått sammen til én felles brevstrøm, ble det foreslått å oppheve
bestemmelsen om at forhåndsstemmer skal sendes med A-post eller raskere. Endringene
ble fastsatt av departementet 15. februar 2019.
Det ble ikke foreslått noen ny bestemmelse om forsendelse, men departementet opplyste om
at Valgdirektoratet var i gang med en anskaffelsesprosess, og at det var behov for mer
informasjon om en eventuell avtale om ekspressforsendelse. Anskaffelsesprosessen er
avsluttet, og departementet har derfor fastsatt endringer i valgforskriften basert på den nye
avtalen om ekspressforsendelse av forhåndsstemmer torsdagen og fredagen før valgdagen.
Forsendelse av forhåndsstemmer torsdag og fredag før valgdagen
Omleggingen til én brevstrøm vil medføre at et stort antall forhåndsstemmer avgitt siste
fredag før valgdagen ikke vil komme fram innen fristen, dersom de sendes med vanlig
innenlands brevpost. Dette gjelder spesielt forhåndsstemmene som blir mottatt fredag
ettermiddag. Med to dagers framsendingstid vil ikke disse stemmene være fremme hos
valgstyret innen fristen tirsdag kl. 17.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Sissel Lian
22 24 68 89

Valgdirektoratet har derfor fått i oppdrag å inngå en avtale om ekspressforsendelse av
forhåndsstemmer. Direktoratet har inngått en avtale med Posten Norge, som alle kommuner
kan benytte seg av. Kostnadene til forsendelse ved bruk av denne avtalen dekkes av
Valgdirektoratet.
Avtalen innebærer at kommunene vil kunne bestille opphenting av forhåndsstemmer fredag
eller lørdag før valgdagen. Forhåndsstemmene vil sorteres sentralt og sendes med
bedriftspakke over natt. Avtalen sikrer at alle forhåndsstemmer som blir hentet fredag eller
lørdag, vil være fremme hos mottakerkommunene over hele landet innen fristen tirsdag kl.
17.
Kommunene er ikke pliktige til å benytte seg av denne avtalen. Kommuner som ønsker å
benytte seg av en annen løsning, er derimot pliktige til å velge en forsendelsesmåte som gjør
at forhåndsstemmene som blir mottatt de to siste dagene i forhåndsstemmeperioden, er
fremme innen fristen. Dette er nå fastsatt i valgforskriften § 27 nytt niende ledd. I
sammenheng med dette er det også fastsatt en endring i valgforskriften § 27 åttende ledd.
Valgdirektoratet vil gi kommunene nærmere veiledning om hva de må gjøre for å kunne
benytte seg av avtalen. Kommunene må blant annet oppnevne kontaktperson for å avtale
tidspunkt for opphenting.
Endringene i forskriften er kunngjort på Lovdata:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2019-07-04-977
Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Sissel Lian
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi til: Valgdirektoratet

Side 2

Se vedlagte saksdokumenter.
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Saksbehandler: Britt Brevik

SAKSFRAMLEGG
Saksnr
19/6

Utvalg
Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Møtedato
09.09.2019

VALGSTYRETS BEHANDLING OG GODKJENNING AV VALGPROTOKOLLER
FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019
Rådmannens innstilling
 Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget 2019 godkjennes som framlagt
 Valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget 2019 godkjennes som framlagt

Sakens bakgrunn og innhold
Valgstyret har ansvaret for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 for
nye Ørland kommune.
Valgstyret i samarbeid med valgadministrasjonen avvikler valgting, behandler
stemmegivninger og stemmesedler i henhold til lov og regelverk, produserer og signerer
valgprotokoller.
Ved årets valg skal det produseres og godkjennes to valgprotokoller, en for
kommunestyrevalget og en for fylkestingsvalget.
Administrasjonens vurdering
Valgstyret må være tilgjengelig for valgadministrasjonen storparten av dagen og kvelden
på selve valgting, mandag 9. september. Valgstyret må også møtes på nytt tirsdag 10.
september kl. 17.30 på Tinbua, Bjugn rådhus, for opptelling av kategorien «sent innkomne
forhåndsstemmer/lagt til side», samt foreta endelig valgoppgjør, godkjenning og signering av
begge møtebøkene.
Godkjenning av endelig valgoppgjør for valgene (KV og FV) kan ikke gjennomføres før
denne siste opptellingskategorien er ferdig behandlet etter kl. 17.00 tirsdag 10. september.
Valgdirektoratet informerer om at det ikke er mulig å få ut mandat- og kandidatkåringer fra
EVA admin før etter at opptellingskategorien «Sent innkomne forhåndsstemmer/lagt til side»
er talt opp dagen etter valget.
Tidsplan for avvikling av valgting presenteres i sin helhet for valgstyret i møte mandag 9.
september.
 Mandag 09.09 kl 12.00 Tinbua, Bjugn rådhus
o Valgstyret møtes

o Administrasjon orienterer kort om avvikling av valgting
o Avklaring rundt eksempler på verifisering/korrigering stemmesedler
o Grovtelling av ordinære forhåndsstemmer
Valgstyret må være tilstede/tilgjengelig utover dagen og kvelden for eventuelle
spørsmål og avklaringer, samt behandling av tvilromme stemmegivninger og
stemmesedler
 Tirsdag 10.09 kl 17.30 Tinbua, Bjugn rådhus
o Valgstyret møtes for endelig telling, godkjenning og signering av valgstyrets
møtebøker
Valgstyret i samarbeid med valgadministrasjonen avvikler valgting og protokollerer
resultatet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.
Valgstyrets møtebøker for kommunestyre- og fylkestingsvalget produseres og legges fram i
valgstyrets møte tirsdag 10. september.
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