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        Formannskapssekretær
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Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Tidligstemme- og forhåndsstemmegivning 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 1/21 13.04.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 
Tidligstemmegiving: 
Velgere som trenger å stemme i tiden mandag 1. juli til og med mandag 9. august, kan henvende 
seg til kommunen og avtale tid for å stemme på postmottak@overhalla.kommune.no, eller ved 
å ringe kommunens sentralbord: 74 28 00 00. 
 
Forhåndsstemmegivning kan skje på Kommunehuset v/Servicesenteret i 1. etasje, alle hverdager, 
mandag-fredag fra kl. 08.30 – 15.00 i perioden 10. august til 10. september. 
 
Det vil være anledning til å forhåndsstemme på kveldstid, frem til kl. 20.00, noen hverdager 
innenfor ovennevnte periode.  Tidspunkt og sted bestemmes av valgansvarlig. 
Forhåndsstemmegivning skal også finne sted på Overhalla helsesenter. Tidspunkt bestemmes av 
valgansvarlig som gjør avtale med leder på sykeheimen. 
 
Personer som ikke kan komme seg til et ordinært stemmelokale for forhåndsstemming eller på 
valgdagen, kan få stemme hjemme (ambulerende stemmegivning). Følgende er/vil kunne være/bli 
omfattet av denne ordningen: 

 Velgere pga. sykdom eller uførhet 
 Velgere som er i karantene/isolasjon/annet 

 
Frist for å søke om å få stemme hjemme er fredag 10. september kl. 10.00, dette i hht. foreslått 
endring i valgloven. 
 
Personer som har isolasjonsplikt eller som er i karantene, kan søke om å få stemme der de 
oppholder seg helgen før valgdagen og på valgdagen frem til kl. 10.00. Gjelder kun for egne 
innbyggere. 
 
Alle tidspunkt og steder for valg vil bli kunngjort. 
 
Som stemmemottakere oppnevnes: 
Guri Kjelbergnes 
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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. v, og valgloven §§8-1, 8-2 og 8-3. 

 

 
Saksopplysninger 
 
Muligheten for å avgi stemme starter mandag 1. juli. 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 mest sannsynlig at 
de ordinære stemmesedler ikke har ankommet. 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 2019 mottok vi 13 tidligstemmer, i 2017 mottok vi 23 tidligstemmer. Det har altså ikke vært stor 
pågang. 
 
Forhåndsstemmeperioden er i år fra 10. august til og med 10. september. På landsbasis har 
økningen i antall forhåndsstemmer vært høy. I 2019 mottok vi 501 forhåndsstemmer, I 2017 
mottok vi 639 forhåndsstemmer.  
 
Nytt ved valget 2021 hva angår pågående pandemi: 
 
Kontroll- og konstitusjonskomiteen har oversendt innstilling til Stortinget om midlertidig lov om endringer i 
valgloven og kommuneloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19). Hvis innstillingen blir vedtatt 
vil det få betydning for forhåndsstemmegivning og ambulerende stemmegivning. Personer som er i 
isolasjon eller satt i karantene vil få anledning til å stemme hjemme der de oppholder seg i 
kommunen i løpet av helgen før valgdagen og på valgdagen frem til kl. 10.00. 
 
Dette betyr at vi, om vi skulle få noen som er i isolasjon eller karantene, må sørge for at vi har 
personell som kan ta imot stemmer lørdagen og søndagen helgen før valget i tillegg på selve 
valgdagen. 
 
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 (ambulerende stemmegivning). Valgstyret 
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har ved tidligere valg selv fastsatt fristen for når søknader har måttet kommet inn til kommunen. 
Dette er nå endret i midlertidig endring i valgloven som sier det skal være lik frist i hele landet.  
Ifølge valglovens § 8-2 er det stemmemottakere som er oppnevnt av valgstyret som kan motta 
forhåndsstemmer. 
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Saksmappe: 2020/1419 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Valg av stemmesteder og tidspunkt for 
stemmegivningen 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 2/21 13.04.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
 

1. Valgting holdes på følgende steder mandag 13. september 2021: 
 

 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:  
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Saksopplysninger 
Valgdagen for Kommune- og fylkestingsvalget er fastsatt til 13. 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. 
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Saksmappe: 2020/1419 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Valg av stemmestyrer 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 3/21 13.04.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
Valgstyret oppnevner følgende stemmestyrer, med leder, nestleder, medlemmer og 
varamedlemmer på våre stemmesteder: 
 

1. Solvoll forsamlingshus 
Leder: Karen Hasselvold 
Nestleder: Arthur Skage 
Medlemmer: Sverre Homstad, Kari Mørkved Hustad, Guttorm Løe 
Varamedlem: Asle Lydersen 

 
2. Gimle 

Leder: May-Britt Eid 
Nestleder: Ove Lidbom 
Medlemmer: Åse Ferstad, Astrid M.B. Selnes, Annbjørg Eidheim 
Varamedlem: Torunn Grønnesby 

 
3. Øysletta 

Leder: Grete Mo 
Nestleder: Otto Moa 
Medlemmer: Guri Kjelbergnes, Terje Indgjerd 
Varamedlem: Solvår Rustad Rian 

 
Valgansvarlig får fullmakt til å innhente flere medlemmer hvis det skal vise seg å bli nødvendig. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap. 3, pkt. v og valgloven § 4-2 
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Saksopplysninger 
Valgstyret skal velge medlemmer, varamedlemmer og reserver til stemmestyrene og blant disse, 
leder og nestleder. 
Ingen av de foreslåtte er listekandidater til Stortingsvalget, jfr. valgloven § 9-3 (4):  

«Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til 
stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat 
som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til 
stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende 
valgdistrikt.» 

 
De foreslåtte er forespurt og vil akseptere å bli valgt.
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Saksmappe: 2020/1419 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Utlegging av manntall mm. 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 4/21 13.04.2021 

 

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

 Spar Skage for Skage krets 
 Kommunehuset, 1. etg. for: 

o Ranem/Skogmo krets og Øysletta krets 
o Manntallet for hele kommunen (hovedmanntall)  
o Sametingsmanntallet 

 
Manntallet legges ut så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 30.6.21 til og med valgdagen 
13. september.  
 
Dette gjelder også for tilsendte sametingsmanntall. 
 
Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglementet kap.3, pkt. v, og valgloven § 2-6 
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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).” 
 
I brev fra Sametinget, datert 22.2.21 er vi varslet om at endelig manntall blir ferdig i tidsrommet 10. 
– 15. juli og vil bli sendt oss. Samme regler som manntallet til Stortingsvalg som gjelder. Velgere til 
sametingsvalget får kun forhåndsstemme i kommuner med færre enn 30 i manntallet. Overhalla 
kommune vil komme til å ha færre enn 30 i manntallet. 
 
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 for stortingsvalget er en rapport som vi tar ut i 
valgadministrasjonssystemet «EVA». Det er ikke lov til å publisere utleggingsmanntallet elektronisk. 
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Saksmappe: 2020/1419 

Saksbehandler: 
Torunn Grønnesby 

                                                                      

                                                                                                           Saksframlegg 
 
 

Stortings- og sametingsvalget 2021 - Lokal beredskap og smittevernstiltak 
  
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 5/21 13.04.2021 

 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Valgstyret tar til orientering saken med vedlagte lokale handlingsplan for å redusere risiko 

for smitte i forbindelse med valggjennomføringen. 
2. Kommunedirektøren utvikler og oppdaterer den lokale handlingsplanen fortløpende i tråd 

med utviklingen i pandemien og i nasjonale råd og retningslinjer. Oppdaterte versjoner av 
lokal handlingsplan drøftes fortløpende i kommunens kriseledelse og med valgstyret.  

 
 

Hjemmel for vedtaket er:  
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Vedlegg: 

1. Handlingsplan for å redusere risiko for smitte – Overhalla kommune 

2. Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet 
 
 
 
 
Saksopplysninger 
 
Nasjonale myndigheter har formidlet at de enkelte kommuner må legge beredskapsplaner for 
hvordan man kan tilrettelegge for at flest mulig velgere skal få avgitt sin stemme på en trygg måte, 
også dersom valggjennomføringen i 2021 skulle skje i en periode med lokal eller nasjonal 
oppblussing av covid-19.  
 
For at kommunene skal ha verktøyene som trengs til å gjennomføre valget samtidig som vi ivaretar 
smittevernet, har regjeringen lagt fram forslag til midlertidige lovendringer. Høringsfristen for 
lovforslaget var 10.01.21, men det er foreløpig ikke vedtatt lovendringer. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har videre utarbeidet en smittevernveileder, med innspill fra 
Folkehelseinstituttet. Smittevernveilederen skal hjelpe kommunene å gjennomføre valget samtidig 
som de ivaretar smittevernet.  
 
Oppsummering av innholdet i smittevernveilederen: 
 Valget kan gjennomføres  
 Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt 
 Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand 
 Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene 

 
Overhalla kommune skal i tråd med smittevernloven, fortløpende vurdere behov for lokale tiltak i 
forhold til smittevern. Det skal gjøres løpende selvstendige vurderinger av risikonivå og situasjonen 
lokalt, herunder om hvilke tiltak som ansees nødvendige. Dette vil også gjelde i forbindelse med 
høstens Stortings- og sametingsvalg. 
 
Vedlagt følger et første utkast til handlingsplan som viser tiltak som tenkes gjennomført lokalt i 
Overhalla kommune. Handlingsplanen er utarbeidet i tråd med smittevernveileder, utarbeidet av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Planen skal i tillegg til nasjonale bestemmelser være 
kommunens veileder i arbeidet for at stemmegivningen skal oppleves trygt for velgerne og 
kommunens valgmedarbeidere. Planen skal gjennomgås med ansatte som involveres i valgarbeidet 
sammen med øvrige frivillige som skal være valgfunksjonærer på valgdagen 13. september. 
 
Kommunedirektøren tilrår at vedlagte forslag til lokal handlingsplan for å redusere risiko for smitte, 
tas til orientering. Det er på dette tidspunkt vanskelig å forutse hvordan pandemien kan påvirke 
valggjennomføringen i september. Det vil være nødvendig å fortløpende utvikle og oppdatere lokal 
handlingsplan i tråd med utviklingen i situasjonsbildet og i tråd med videre nasjonale råd og 
retningslinjer. Dette drøftes fortløpende i kriseledelsen og med valgstyret. 
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