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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.

