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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - godkjenning av listeforslag

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Søknader om fritak fra:
Anne Signe Sollie, Ap
Simen Moene, H
Ola Vik, Sp
Astrid Dalslåen, Sp
Hallvard Fjeldsetnes, Sp
Saksopplysninger
Det foreligger seks listeforslag til årets kommunestyrevalg. Alle partiene leverte sine listeforslag i rett
tid, innen 31. mars kl. 12.00.
Valgbar til kommunestyret er enhver som har stemmerett ved valget, og som på valgdagen er
folkeregistrert som bosatt i vedkommende kommune på valgdagen, og som ikke er utelukket eller
fritatt, jfr. Vl. §3-3,2.
Utelukket fra valg til kommunestyret er i flg. Vl, §3-3:
(3) Utelukket fra valg til (fylkestinget eller) kommunestyret er:
a)fylkesmannen og assisterende fylkesmann og
b)den som i vedkommende kommune (eller fylkeskommune) er
-administrasjonssjef eller dennes stedfortreder,
-leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående
virksomheter,
-sekretær for kommunestyret (eller fylkestinget),
-ansvarlig for regnskapsfunksjonen, eller
c)den som foretar revisjon for en kommune (eller fylkeskommune).
(5) Om en person skal utelukkes fra valg avhenger av om vedkommende innehar stillingen når
(fylkestinget eller) kommunestyret trer i funksjon.

Det ble sendt ut varselbrev til samtlige kandidater på alle de seks valglistene i midten av april,
med opplysninger om retten til å kreve seg fritatt fra å stå på den aktuelle valglista, jfr. Vl. § 3-4.
Det er lovfestet en generell rett til å be seg fritatt fra å stille til kommunestyrevalg, som trådte i
kraft 1. januar 2012. Men det kreves at det gis en skriftlig og signert erklæring fra den som søker
fritak.
Etter dette har det kommet inn 5 søknader om fritak, og alle disse blir da fritatt. Hvis en
kandidat ikke er valgbar eller blir fritatt, skal vedkommende strykes fra lista. Den tillitsvalgte
for lista bestemmer om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige plassen, jfr. Valgforskriften, §15, eller at lista suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige kandidatene
rykker opp i uforandret rekkefølge.
Valgstyrets sekretær har etter dette vært i kontakt med de tillitsvalgte for de enkelte
listeforslagene.
På Arbeiderpartiets liste har Anne Signe Sollie søkt om fritak. Tillitsvalgt for lista har meddelt
at Eva Grande settes inn på samme kandidatnummer som Anne Signe Sollie stod på, nr. 18. Eva
Grande har levert skriftlig erklæring på at hun vil stille på valglista for Ap.
På Høyres liste har Simen Moene søkt om fritak. Tillitsvalgt for lista har meddelt at i stedet for
Simen Moene, som stod på 5.plass, så rykker kandidatene nedenfor opp. Høyre har ingen ny
kandidat å sette inn, og lista har dermed 22 kandidater.
På Senterpartiets liste er det tre søknader om fritak, Ola Vik, Astrid Dalslåen og Hallvard
Fjeldsetnes. Tillitsvalgt for lista har meddelt at de ikke har nye kandidater å føre på.
Kandidatene nedenfor rykker dermed opp, og Senterpartiets liste vil da inneholde 23 kandidater.
I tillegg er det to kandidater på Senterpartiets liste som pr. i dag ikke er folkeregisterført i
Oppdal; Kari Toftaker og Kristin Rislien. Både Kari Toftaker og Kristin Rislien har erklært
skriftlig at de vil melde flytting og bli registrert som bosatt i Oppdal for å være valgbare.
Tilråding til valgstyret
Med hjemmel i valgloven, kap. 3, §3-4, gis Anne Signe Sollie (Ap), Ola Vik (Sp), Astrid Dalslåen (Sp),
Hallvard Fjeldsetnes (Sp) og Simen Moene (H) fritak fra å stå på valgliste.
I stedet settes følgende inn på Arbeiderpartiets valgliste: Ap: Eva Grande (nr. 18).
Valgstyret tar til etterretning at Senterpartiet og Høyre ikke supplerer sine lister med nye kandidater i
stedet for de som gis fritak.
Valgstyret tar til etterretning at Kari Toftaker (Sp), Kristin Rislien (Sp), Eva Grande (Ap) har erklært å
ville stille på de respektive valglister, og at de vil være folkeregisterført i Oppdal på valgdagen.
Med hjemmel i valgloven, kap. 6, § 6-6, godkjenner valgstyret listeforslag fra Kristelig Folkeparti,
Venstre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet ved kommunestyrevalget i 2015.
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer i
kretsene
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
Saksopplysninger
I Oppdal er det 5 valglokaler/stemmesteder på valgdagen. I hvert valglokale skal et eget stemmestyre
lede gjennomføringen av valget. Stemmestyrene skal bestå av minst 3 personer.
Kommunestyret har delegert til valgstyret å oppnevne stemmestyrer. Kommunelovens regler om valg
av faste utvalg gjelder også for valg av stemmestyrene. Valgstyret velger derfor både leder og nestleder
i hvert stemmestyre. Det er ikke et krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i
vedkommende stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når
stemmestyrene velges. Listekandidater er ikke valgbare til stemmestyrene, og de kan heller ikke
tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen er at det er prinsipielt
uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i stemmesituasjonen.
Bestemmelsen gjelder kun de som er listekandidater ved det aktuelle valget.
Det bør velges min. 4 medlemmer i hvert stemmestyre av praktiske årsaker, for Sentrum/Fagerhaug
krets en del flere. Det skal være mulig for velger som ikke er i stand til å ta seg inn i valglokalet å avgi
stemme umiddelbart utenfor valglokalet. To av stemmestyrets medlemmer må da sammen gå ut og
motta stemmen. Det betinger videre at det må være minimum to personer inne til å motta stemmer i
valglokalet i slike tilfeller. Valglokalene kan heller ikke stenge ved matpauser etc.
Tilråding til valgstyret
Sentrum/Fagerhaug krets:
Astrid Fjøsne Berge, leder
Bjørn Sætrom, nestleder
Jostein Ervik
Audhild Bjerke
Kristin Wolden
Marit Fagerhaug
Gerd Nordgaard

Magne Myran
Ildri Grønset
Yngve Apneseth
Ola Vammervold
Ove Nonstad
Kari Plassen
Agnar Dørum
Ivar Sollie
Hjørdis Vikasæter
Idun Skårsmoen
Varamedlemmer:
Sverre Bjørkås
Gunn Eli Tellebon
Karstein Vågen
Halldis Hoel Kant
Odd Tjemsland
Mette Kari Gorseth
Kjell Fredriksson
Kirsti Lillebudal Krokann
Willy Olsen
Kari Simonsen
Tord Bretten
Inger Svanhild Hårstad
Vollan krets:
Anita Grøvan Aspaas, leder
Steingrim Viken, nestleder
Tove Talsnes Ørstad
Knut Magne Lundemo
Varamedlemmer:
Astrid H. Snøve Røtvei
Lars Hage
Anne Jorun Strand
John Ola Bøe
Erik Bodin
Åshild Halset Bjørndal
Drivdalen krets:
John Vammervold, leder
Thorleif Jacobsen, nestleder
Anny Fosseide Fiskvik
Marit Bjerkås
Varamedlemmer:
Kirstin Engen
Lars Rise

Jodda Rokkones
Egil Dalslåen
Åshild Lauritzen
Kari Snøve Loe
Lønset krets:
Halvor Strand, leder
Gro Aalbu, nestleder
Håvard Killi Gravaune
Solveig Nerhoel
Varamedlemmer:
Kristin Ottesen Strand
Oddvar Blokhus
Mette Ellen Meyer Lønseth
Johan Veggen
Dagrun Vasli
Reidun Bøe
Midtbygda krets:
Anita Aalbu, leder
Lisa Catrina Gotheim, nestleder
Håkon Flaten Håker
Per Hindset
Varamedlemmer:
Arvid Hindseth
Aud Dale
Ola By
Evy Mortensen Hokseng
Ola Vik
Trine Haugmo Hoel
Stemmestyrene kan benytte varamedlemmene i løpet av valgdagen til avløsning. Dette ordnes av
stemmestyrets leder etter avtale med den enkelte. Det må sørges for god opplæring. De faste
medlemmene i stemmestyret bør være tilstede ved valgtingets avslutning når protokollen skal skrives.
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Utlegging manntall.
Stemmesteder og -tider. Forhåndsstemmemottak og
forhåndsstemmemottakere. Ambulerende stemmegivning. Opptelling.
Saksopplysninger
Utlegging av manntall til offentlig ettersyn:
Manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig etter 30. juni, som er skjæringsdatoen.
Det skal ligge ute t.o.m. valgdagen. Tid og sted skal kunngjøres, og det skal opplyses om adgangen til å
kreve feil rettet.
Følgende utleggingssteder benyttes:
Sentrum/Fagerhaug krets: Oppdalsporten og servicetorget i rådhuset
Vollan krets: Servicetorget i rådhuset
Drivdalen krets: Servicetorget i rådhuset
Lønset krets: Lønset handel/Joker
Stemmesteder og stemmetider på valgdagen:
Valgloven, kap. 9, §9,3 sier at valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå, og fastsetter
tiden for stemmegivning. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21. I Oppdal har
valglokalene vært åpne til kl. 20.00. Valgstyret bestemte i 2007 at det skal være lik åpningstid for alle
valglokaler i Oppdal, og dette vedtaket anses å gjelde fortsatt. I den vedtatte åpningstiden skal
valglokalene være åpne hele tiden. Det foreslås at samtlige fem valglokaler i Oppdal holder åpent fra
kl. 10.00 – 20.00. Offentliggjøring av stemmeresultat kan ikke skje før etter kl. 21.00.
Stemmesteder:
Sentrum/Fagerhaug krets – kulturhuset, allsalen.
Vollan krets – Vollan skole, gymsalen
Drivdalen krets – Drivdalen skole, gymsalen
Lønset krets – Lønset skole, gymsalen
Midtbygda krets – Berghallen.
I og med at det i år er et annet valglokale i Midtbygda krets pga. renovering av Midtbygda skole, må det
informeres godt til velgerne i denne kretsen.

Forhåndsstemming:
Forhåndsstemmegivningen foregår fra mandag 10.08. t.o.m. fredag 11.09. Stemmegivningen skal
foregå i et «egnet» lokale. Kravet er at det skal skje i «enerom og usett». Lokalet bør ha et visst
offisielt preg. Servicetorget i rådhuset er et slikt lokale. Det er også godt egnet for fysisk
handicappede/rullestolbrukere. Stemmegivningen foregår i servicetorgets åpningstid med en utvidelse
av åpningstiden en dag pr. uke de to siste ukene før valgdagen. Det foreslås også at biblioteket brukes
to lørdager like før valgdagen, d.v.s. lørdag 29.08. og lørdag 05.09.
Det er mulig å «tidligstemme» innenriks i perioden f.o.m. 01.07. t.o.m. 07.08. Ordningen innebærer at
velgere som ikke kan stemme på forhånd i den ordinære perioden innenriks og heller ikke på valgdagen,
kan henvende seg til kommunen for å stemme. Kommunen må derfor sørge for et stemmemottak i
servicetorget i den aktuelle perioden. De vanlige reglene for forhåndsstemming skal følges.
Stemmemottakere ved forhåndsstemming:
Valgstyret oppnevner stemmemottakere. De kommunale medarbeiderne i servicetorget samt
medarbeiderne ved post,arkiv,sekretariat (PAS) foreslås oppnevnt. Alle disse vil bli gitt nødvendig
opplæring. Ved behov oppnevner valgstyrets leder og valgstyrets sekretær flere stemmemottakere, jfr.
delegert myndighet i sak VS 15/1.
Forhåndsstemming ved institusjoner og ambulerende stemmemottak:
Forhåndsstemmer mottas på BOAS og Oppdal helsesenter, samt at det er mulig for beboere i de
nærliggende omsorgsboligene å avgi stemme ved disse institusjonene. Stemmetiden foreslås fastsatt til
2 timer på hvert sted, noe som erfaringsmessig har vist seg å være tilstrekkelig.
Velgere som pga. sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme i servicetorget eller på institusjoner, kan
etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme hjemme, såkalt ambulerende stemmemottak. Valgstyret
fastsetter selv fristen for når søknaden må være innkommet til kommunen. Søknadsfristen skal
kunngjøres. Ved ambulerende stemmegivning og stemmegivning på institusjoner skal det være minst to
stemmemottakere til stede.
Valg av utvalg til å gjennomgå avgitte forhåndsstemmegivninger:
Det skal være to personer tilstede ved åpning av stemmegivninger avgitt på forhånd. Slike
stemmegivninger kan godkjennes fortløpende. Dette kan være valgstyrets leder som sammen med
valgstyrets sekretær går gjennom stemmegivningene.
Foreløpig opptelling:
Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de personer og på den
måten valgstyret har bestemt. Foreløpig opptelling av forhåndsstemmegivninger som er mottatt,
godkjent og krysset av for i manntallet før valgdagen, skal begynne senest 4 timer før alle valglokalene
stenger.
Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på valgtinget skal starte så snart som mulig etter at
stemmegivningen på valgtinget er avsluttet. Det foreslås at det foretas samlet opptelling for alle kretser
umiddelbart etter at valglokalene stenger.

Tilråding
Utlegging av manntall til offentlig ettersyn:
Sentrum/Fagerhaug krets: Oppdalsporten og servicetorget i rådhuset
Vollan krets: Servicetorget i rådhuset
Drivdalen krets: Servicetorget i rådhuset
Lønset krets: Lønset handel/Joker
Hovedmanntall (hele kommunen): Servicetorget, rådhuset
Stemmesteder og stemmetider på valgdagen:
Sentrum/Fagerhaug krets – kulturhuset, allsalen.
Vollan krets – Vollan skole, gymsalen
Drivdalen krets – Drivdalen skole, gymsalen
Lønset krets – Lønset skole, gymsalen
Midtbygda krets – Berghallen.
Samtlige valglokaler holder åpent fra kl. 10.00 – 20.00.
Forhåndsstemming:







«Tidligstemming» i servicetorget, i åpningstiden, i perioden 01.07.- t.o.m.07.08.
Ordinær forhåndsstemming, i servicetorget, i åpningstiden, i perioden f.o.m. 10.08.-t.o.m. 11.09.
Torsdagene 03.09. og 10.09. utvides åpningstiden til kl. 18.00 i servicetorget.
Biblioteket, fra kl. 11.00-14.00, lørdagene 29.08. og 05.09.
Oppdal helsesenter og BOAS, 2 timer etter avtale med enhetsledere, uke 36.
Ambulerende stemmegivning – frist for å søke: tirsdag 08.09. kl. 15.00.

Stemmemottakere ved forhåndsstemming:
Turid Dørrum, Sidsel Owesen, Merete Nylende, Olfrid Mimmi Bjerkaas, Åshild Ødegård, Marta
Ottvad, Mona Mjøen, Gerd S. Måren. Valgstyrets leder og valgstyrets sekretær har anledning til å
oppnevne flere stemmemottakere ved behov.
Valg av utvalg til å prøve/godkjenne avgitte forhåndsstemmegivninger:
Leder av valgstyret og valgstyrets sekretær.
Opptelling av forhåndsstemmer:
Valgstyrets medlemmer foretar opptelling av forhåndsstemmer mandag 14. september senest 4 timer før
valglokalene stenger.
Opptelling av valgtingsstemmer:
Opptelling av valgtingsstemmer skal foregå for alle kretser samlet etter at stemmegivningen er avsluttet.
Ansvarlig for opptellingen er valgstyret. Tilstrekkelig antall medarbeidere oppnevnes i forbindelse med
opptelling og etterarbeid på rådhuset.

