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Tid og sted for stemmegivning på valgtinget - Stortingsvalget og 
sametingsvalget 2021 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Stemmegivning i forbindelse med Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 holdes på følgende 
steder: 
 

Krets:    Stemmelokale: 
01 Kjella valgkrets   Kjella skole, Sørhorsfjord 
06 Bindalseidet valgkrets  Bindalseidet skole, Bindalseidet 
08 Terråk valgkrets   Bindal Rådhus, Terråk 

 
2. Stemmetidene for valgkretsene Kjella, Bindalseidet og Terråk fastsettes fra kl. 10.00 – kl.       
19.00.  
 
3. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta event. endringer av valglokaler i pkt. 1 om 
smittesituasjonen som følge av covid 19 tilsier det. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bindal kommune har følgende valgkretsinndeling: 
 01 Kjella valgkrets 
 06 Bindalseidet valgkrets 
 08 Terråk valgkrets 
 
I henhold til valgloven kan valglokalene holdes åpne fram til kl. 21.00 på valgdagen. Ved de siste 
valg i Bindal har stemmetiden vært fra kl. 10.00 til kl. 19.00. 
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Kommunestyret vedtok i sak 73/20 at Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 skal avvikles over 
en dag, mandag 13. september 2021. 

Vurdering 
I henhold til valgloven §9-3 bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå og 
fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. 
Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med 
mindre særlige grunner foreligger. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.  
 
Når det skal fastsettes tid for stemmegivningen må det legges avgjørende vekt på hensynet til 
velgerne slik at de får rimelig tid til å avgi stemme. Ut fra tidligere tilbakemeldinger fra 
stemmestyrene var det få, eller ingen velgere i lokalene den siste timen valgtingene var åpne. Det 
er viktig å gi et tilbud som gir alle mulighet til å avgi stemme ved valgtinget, men samtidig bør 
det tas lokale hensyn dersom det viser seg at stemmelokalene ikke har velgere innom den siste 
timen. 
 
Velgere kan avgi tidligstemme/forhåndsstemme, i tillegg er det foreslått forhåndsstemmegivning 
i Parkveien 2 B lørdag 4. september, Bindal rådhus søndag 5.september og Bindal sykehjem 
onsdag 8.september. Dersom noen velgere ikke får avgitt stemme på valgtinget, burde det være 
mulig å få avgitt forhåndsstemme i løpet av perioden. Det å forlenge åpningstidene på valgtinget 
vil føre til at selve opptellingen vil bli tilsvarende forskjøvet. 
 
Kommunene må organisere valglokalene slik at det er mulig å holde nødvendig avstand til andre 
gjennom hele stemmingen. For å få til dette må kommunen velge egnede valglokaler, og 
organisere stemmingen i tråd med smittevernrådene. Av hensyn til smittevern er det en fordel at 
lokalene er store og at de har god ventilasjon.  
Det er derfor tatt med ett ekstra pkt. om eventuell endring av stemmelokaler. Det er usikkert 
hvordan situasjon rundt covid 19 vil være i september. Lokalet som har vært brukt i Bindal 
rådhus kan bli for trangt og vi bør derfor ha muligheten til å flytte valget til Bindalshallen.  Når 
det gjelder stemmelokalene på Bindalseidet og Kjella så kan henholdsvis hall og gym.sal brukes 
hvis det blir behov for det. 
 
Kommunedirektøren foreslår at stemmetidene på valgtinget blir de samme som ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 
 
 
  
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 15.03.2021 
 
Knut Toresen   
kommunedirektør   
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Utlegging av manntall 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Manntallet vedr. stortings- og sametingsvalget 2021 legges ut på Bindal rådhus snarest mulig 
etter skjæringsdatoen 30. juni og til og med valgdagen. 
 
Valgstyret delegerer de praktiske oppgavene med manntallet til valgsekretariatet bestående av 
Lena Fuglstad, Jens Christian Berg og May Lene Øren. 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Det er departementet som er ansvarlig for at manntallet opprettes og oppdateres på grunnlag av 
opplysninger fra folkeregistermyndigheten. Dette skjer gjennom det valgadministrative systemet 
EVA som alle kommuner har tilgang til. 
 
Valgstyret skal sørge for at stemmeberettigede som har vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år 
føres inn i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert. Disse velgerne må søke 
valgstyret om innføring. Dette kan gjøres samtidig som at stemme avgis. 
 
Det er folkeregisteret den 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Så snart det lar 
seg gjøre etter denne dato skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn, jfr. valglovens 
§ 2-6 første ledd.  
Manntallet kan ikke legges ut på internett, jfr. Folkeregisterlovens § 13. 
 
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utlegging og opplyse om adgangen til og 
fremgangsmåten for å kreve feil rettet, jfr. valglovens § 2-6. 
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Vurdering 
 
Manntallsført i kommunen blir de som er folkeregistrert som bosatt i kommunen 
«skjæringsdatoen» som er 30. juni. Manntallet for stortingsvalget og sametingsvalget foreslås 
lagt ut ved Bindal rådhus. 
 
Det er vanlig å delegere oppgaver knyttet til manntallet til administrasjonen. De fleste oppgavene 
utføres i valgadministrasjonssystemet (EVA). 
Det foreslås at valgstyrets oppgaver med manntallet delegeres til valgsekretariatet bestående av 
Lena Fuglstad, Jens Christian Berg og May Lene Øren. 
 
Eventuelle klager blir lagt frem for behandling i valgstyret.  
  
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 15.03.2021 
 
Knut Toresen   
kommunedirektør   
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur. 
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Kunngjøringer i forbindelse med stortings- og sametingsvalget  2021 

 

Kommunedirektørens innstilling 
I tillegg til kunngjøring på Bindal kommunes hjemmeside og facebookside foretas kunngjøringer 
i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2021 i Brønnøysunds Avis og Namdalsavisa. Det 
delegeres til kommunedirektøren å avgjøre om kommunen skal benytte seg av fellesannonsering. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
 
Valgstyret skal sørge for at det foretas kunngjøring av tidligstemmegivningen, utlegging av 
manntallet, forhåndsstemmegivningen, ambulerende stemmegivning og valgting i forbindelse 
med stortingstings- og sametingsvalget 2021. 
Vi har mottatt tilbud fra Frantz annonseservice AS også i år om å være med i 
Fellesannonseringen for alle kommuner, men vi har ennå ikke mottatt pristilbud på dette. 
Kunngjøringer vedrørende valg har vært annonsert både i Brønnøysunds Avis og Namdalsavisa.  
 
 

Vurdering 
 
Bindal kommune har i mange år vært med på fellesannonsering gjennom et annonsebyrå med 
bakgrunn i at det har vært økonomisk besparende. Dette er et tilbud til kommunene i Nordland og 
Nordland fylkeskommune. 
I og med at vi pr. i dag ikke har mottatt pristilbud fra Frantz annonseservice AS vil jeg anbefale 
valgstyret å delegere til kommunedirektøren å avgjøre om kommunen skal benytte seg av 
fellesannonsering. 
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KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 15.03.2021 
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kommunedirektør   
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Delegering av myndighet og fullmakter 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Valgstyret delegerer avgjørelsesmyndighet til valgsekretariatet bestående av Lena Fuglstad, Jens 
Christian Berg og May Lene Øren i saker som anses for ikke å være av prinsipiell betydning i 
forbindelse med Stortings- og sametingsvalget 2021. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det er valgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen. Det betyr at i 
utgangspunktet må alt tas opp og besluttes i valgstyret dersom de ikke delegerer fullmakter. 
 
Det er kommunelovens regler om saksbehandling som gjelder for valgstyret. Avgjørelser skal 
treffes i møte. Valgstyret kan delegere sin myndighet som omfatter enkeltsaker eller type saker 
som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. kommunelovens § 5-7 nr.4 og § 13-1 nr.6. 
 
Når valgstyret skal gi delegert fullmakt til noen andre, skilles det mellom prinsipielle og ikke 
prinsipielle saker. Prinsipielle saker krever alltid vedtak i valgstyret og kan ikke delegeres til 
andre. Valgstyret i kommunen kan også bestemme at de ønsker å fatte vedtak i saker som 
oppfattes som ikke-prinsipielle. Valgstyret er som sagt ansvarlig for gjennomføringen av valg i 
kommunen og er dermed også ansvarlig for å avgjøre hva som skal delegeres av fullmakter. 
 
Dette er eksempler på saker som er prinsipielle og hvor valgstyret må fatte vedtak: 
 fastsette frister for kommunen. 
 vedta stemmesteder, stemmekretser og åpningstider. 
 vedta organiseringen av valggjennomføringen (opptellingsmåte) 
 godkjenne listeforslag (kommunestyrevalg) 
 behandle fritakssøknader (kommunestyrevalg) 
 oppnevne stemmemottakere/stemmestyre 
 behandle forkastelser 
 godkjenne valget/valgoppgjøret (møteboken)  
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 behandle klager ved valget. 
 
Departementet uttaler at delegeringsvedtaket må leses med den begrensning at den som har fått 
fullmakt har plikt til å gå tilbake til valgstyret hvis en enkeltsak innenfor en generell fullmakt må 
anses å ha prinsipiell betydning 
 
Det er ikke mulig å gi eksakt svar på hva som ansees for å være av prinsipiell betydning, slik at 
myndigheten ikke kan delegeres. Som en veiledning kan en si at saker som er av ren praktisk art, 
sjelden vil være av prinsipiell betydning. Dette kan være gjøremål som: 
 Rekruttere valgmedarbeidere. 
 Bestemme avlønning 
 Sette opp arbeidstider 
 Rigge valglokaler  
 Skrive ut utleggingsmanntall 
 Avtale med partier som ønsker kopi av manntall 
 Lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell 
 Distribuere valgmateriell til valglokaler 
 Registrere stemmegivninger i EVA (nasjonalt valgsystem) 
 Legge inn opptellinger i EVA 
 
  

Vurdering 
Det foreslås av valgstyret delegerer enkeltsaker eller typer saker av kurant karakter og praktisk 
art til valgsekretariatet bestående av Lena Fuglstad, Jens Christian Berg og May Lene Øren. 
  
Eventuelle klager blir lagt fram for behandling av valgstyret. 
 
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 02.03.2021 
 
Knut Toresen   
Kommunedirektør   
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Forhåndsstemmegivningen 2021    

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1.  Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt Svalbard og Jan Mayen, kan henvende seg til 

kommunen for å avgi tidligstemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. 
august i valgåret. Stemmegivningen foregår i Bindal Rådhus fra kl. 10.00 – kl. 14.00 alle 
hverdager, men det gis anledning for velger å avtale andre tidspunkt. 

2.  Forhåndsstemmegivning foregår i Bindal Rådhus alle hverdager fra kl. 10.00 – kl. 14.00 i 
tidsrommet 10. august – til og med siste fredag før valgdagen, men det gis anledning for 
velger å avtale andre tidspunkt. Valgdagen er den 13. september. 

3. Forhåndsstemmegivning ved Parkveien 2 B gjennomføres lørdag 4. september fra kl. 10.00 – 
kl. 14.00. Hvis situasjonen rundt covid 19 tilsier det kan forhåndsstemmegivningen flyttes til 
Bindalseidet skole. 

4. Forhåndsstemmegivning ved Bindal Rådhus, Terråk, gjennomføres søndag 5. september fra kl. 
13.00 – kl. 15.00. 

5. Forhåndsstemmegivning ved Bindal Sykehjem gjennomføres onsdag 8. september fra kl. 10.00 
– kl. 12.00. 

6.  Søknad om å få avgi stemme hvor vedkommende oppholder seg (ambulerende stemmemottak) 
må være valgstyret i hende innen tirsdag 7. september, kl. 15:00, men kan endres til den frist 
som event. midlertidige lovendringer pga. covid 19 innfører. 

7.  Som forhåndsstemmemottakere oppnevnes: Jens C. Berg, May Lene Øren, Astri Helen Busch, 
Astrid Nilssen, Kristin Gutvik, Karoline Velde, Lena Fuglstad, Ole Ketil Haugvik, Inger Anne 
V. Wiig, Eskil Skarstad, Laila Stavran, Ruth Skjelsvik, Siv Anita Myhre 

8. Valgstyrets leder delegeres myndighet til å foreta eventuelle endringer av punktene 1-7. 
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Saksopplysninger 
I henhold til 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. 
Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen. Velgeren er 
selv ansvarlig for å avgi stemme på et tidspunkt som gjør at den kommer inn til valgstyret innen 
valgdagen kl. 21.00. Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer. Det 
er imidlertid et lovfestet krav at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og 
sosialinstitusjoner. 
 
 
 
Valgloven § 8-1 omhandler perioden for forhåndsstemmegivningen og krav til antall 
stemmemottakere, og lyder: 
1. Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme fra 10. august i valgåret innenriks og fra 

1. juli i valgåret utenriks og på Svalbard og Jan Mayen. 
2. Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen innenriks, 

herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen utenriks. For å sikre 
at forhåndsstemmegivningen kommer frem i tide, kan sysselmannen fastsette at 
forhåndsstemmegivningen på Svalbard skal avsluttes på et tidligere tidspunkt. 

3. Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at 
forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. 

4. Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan 
avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til 
kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august 
i valgåret. 

5. Ved forhåndsstemmegivningen innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, skal det fra 10. 
august være minst to stemmemottakere til stede ved mottak av forhåndsstemmer. 

 
 
Valgforskriften av 2003 nr. 5 § 24 a lyder som følger: 
1. Valgstyret plikter å tilrettelegge for at velgere som henvender seg til kommunen i perioden 1. 

juli til 9. august får avgitt stemme. 
2. Valgstyret angir sted for slik stemmegivning. Valgstyret plikter å ta hensyn til velgers ønske 

med hensyn til tidspunkt for stemmegivningen. 
3. Valgloven og valgforskriftens regler for forhåndsstemmer gjelder for øvrig tilsvarende så 

langt de passer. Valgloven § 8-4 (2), (3) og (4) gjelder ikke. 
4. Velger skal ikke legge stemmeseddelen i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet legger 

velgeren denne selv i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne igjen. Stemmemottakeren 
underskriver på valgkortet og påfører tid og sted for stemmegivningen. Stemmemottaker 
legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en omslagskonvolutt som limes 
igjen. Velgeren legger omslagskonvolutten i en urne. 

 
Valglovens § 8-2 omhandler hvem som kan motta forhåndsstemmer, og det er valgstyret som 
oppnevner forhåndstemmemottakere i kommunen. Lovens § 8-3 omhandler hvilke steder det kan 
mottas forhåndsstemmer. Fremgangsmåten ved stemmegivningen framgår av valglovens § 8-4.  
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Vurdering 
Kommunen er pliktig til å legge til rette for at det kan avgis stemme i ett lokale i perioden 1. juli 
og fram til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Det vil være naturlig at denne 
stemmegivningen foregår i Bindal Rådhus, men det skal tas hensyn til velgers ønske om 
tidspunkt for stemmegivningen, og stemmemottak vil kunne foregå også på kveldstid og helg. 
 
Fra 10. august til og med 10. september vil den ordinære forhåndsstemmegivningen foregå. 
Utover dette vil det være mulig å forhåndsstemme ved Bindal Rådhus søndag 5. september fra kl. 
13.00 – kl. 15.00, og ved Bindal sykehjem onsdag 8. september fra kl. 10.00 – 12.00. 
 
Ved kommunestyrevalget i 2019 var Bindalseidet eldresenter revet og nytt bygg under oppføring, 
forhåndsstemmegivningen ble da flyttet til Bindalseidet skole. Nå er Parkveien 2 ferdig og 
forhåndsstemmegivningen lørdag 4. september fra kl.10.00 – 14.00 foreslås derfor gjennomført i 
disse lokalene. En forutsetning for dette er at koronasituasjonen da tilsier at stemmegivningen 
kan foregå der. 
Ved stemmemottak på helse- og omsorgsinstitusjoner kan stemmer også mottas hjemme hos 
personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til 
institusjonen. (Valgforskr. 25). 
 
Det foreslås at de som ønsker å stemme hjemme må søke/henvende seg til kommunen innen 
tirsdag 7. september, kl. 15:00, men at den kan endres i tråd med eventuelle midlertidige 
lovendringer som følge av covid 19. 
 
Det foreslås at valgstyrets leder delegeres myndighet til å justere vedtak i denne saken, jfr. 
innstillingens pkt. 8. Det er behov for fortløpende vurdering av smittesituasjonen vedr. covid-19 
da denne endrer seg raskt. Forslag om midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som 
følge av covid-19 er fortsatt under behandling. 
 
Det er opp til valgstyret å vurdere hvor mange steder det er behov for å ha forhåndsstemme-
mottak og lokalenes åpningstider.  
 
Utover de tilbud som gis i Bindal kommune, har enhver velger anledning til å forhåndsstemme i 
alle øvrige kommuner i perioden det er forhåndsstemmegivning. Velgerens stemme blir 
videresendt pr. post til den kommunen hvor velgeren er manntallsført.  
 
  
 
 
KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 15.03.2021 
 
Knut Toresen   
Kommunedirektør   
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Delegasjon for prøving av forhåndsstemmer 

 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Det delegeres til kommunedirektøren å oppnevne personer til å godkjenne kurante 
forhåndsstemmegivninger. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Prøving av forhåndsstemmegivningen kan begynne etter hvert som de kommer inn til valgstyret. 
Det er nødvendig å få prøvd flest mulig forhåndsstemmer før valgdagen for at flest mulig 
forhåndsstemmer skal bli endelige. 
 
Følgende kriterier kontrolleres ved forhåndsstemmegivningen jf. valgloven § 10-1 Godkjenning 
av stemmegivning avgitt på forhånd: 
 
1. En forhåndsstemmegivning skal godkjennes dersom 

a.  velgeren er innført i manntallet i kommunen, 
b.  stemmegivningen innholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem velgeren er, 
c.  stemmegivningen er avgitt til rett tid, 
d.  stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker med mindre den er avgitt som 
     brevstemme, 
e.  omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet, 
f.  velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning og 
g. stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen. 

 
2. Velgerens stemmegivning er godkjent når vedkommende er krysset av i manntallet. 
 
3. Forhåndsstemmegivningene skal godkjennes før valgdagen i den utstrekning det er mulig. 
 
 



 
 Side 2 av 2

Vurdering 
I henhold til valghåndbokens punkt 3.3 om delegering av valgstyrets myndighet, er det bl.a. 
anført at valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller administrasjonssjefen kan gis myndighet som 
tilligger valgstyret etter loven. Det er imidlertid begrensninger med hensyn til omfang og 
sakstype. Konkrete enkeltsaker kan delegeres. I tillegg er det gitt adgang til delegering i «typer 
av saker som ikke er av prinsipiell betydning». 
 
Prøving og godkjennelse av kurante forhåndsstemmegivninger er ikke av prinsipiell betydning, 
og kan delegeres. En avgjørelse om å ikke godkjenne en stemmegivning antas å være av 
prinsipiell betydning. Valgstyret må derfor selv foreta avgjørelse om ikke å godkjenne en 
stemmegivning. 
 
Ved godkjenning av stemmegivninger kreves det at det er minimum 2 personer til stede. Det 
foreslås at kommunedirektøren gis myndighet til å oppnevne et arbeidsutvalg for å godkjenne 
kurante forhåndsstemmegivninger. 
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Valg av stemmestyrer 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Som medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene på valgtinget for stortingsvalget 2021 velges: 
 
Kjella krets:       
Leder: Torbjørn Gjengaar        
Nestleder: Ann Helen Øvergård        
Medlem: Kristin Gutvik       
Varamedlemmer: Synnøve Dyrhaug, Vigdis Gutvik, Kristine Kjeldsand 
        
Bindalseidet krets: 
Leder: Astri Helen Busch 
Nestleder: Finn Johansen 
Medlem: Linn Christi Nygård 
Varamedlemmer: Nina Lian, Arnfinn Hamnes, Tom Rune Helstad 
 
Terråk krets: 
Leder: Laila Stavran 
Nestleder: Torstein Skarstad 
Medlemmer: Hilde V. Håpnes Nilsen 
Varamedlemmer: Magnhild Myrvang, Mats Skarstad, Tore Båtnes. 
 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å frita og utpeke nye medlemmer. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak i sak 4/21. 
 
 
 
 
 
 



 
 Side 2 av 2

Saksopplysninger 
Kommunestyret besluttet i møte 02.03.2017, sak 7/17, å redusere antall stemmesteder i 
kommunen fra fem til tre. Åbygda og Harangsfjord valgkretser ble da lagt ned. 
 
I henhold til valgloven § 4-2. Stemmestyrer går det fram at dersom det foregår stemmegivning på 
flere steder i kommunen, skal et stemmestyre på minst tre medlemmer administrere 
stemmegivningen. 
 
Hvis situasjonen rundt covid 19 tilsier det på valgdagen vil jeg anbefale at varamedlem i 
stemmestyret blir innkalt for å hjelpe til med praktiske ting, som f.eks. holde avstand og 
organisering av kø i valglokalet og følge med på at alle anbefalinger om smittevern følges. Dette 
gjør at det foreslås å velge ett ekstra varamedlem til stemmestyrene i år. 
 
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 
(Valgloven § 9-3, 4). 
 
Som medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene på valgtinget for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 ble følgende valgt: 
 
Kjella krets:       Bindalseidet krets: 
Leder:  Torbjørn Gjengaar     Leder: Astri Helen Busch 
Nestleder:Ann Helen Øvergård     Nestleder: Finn Johansen 
Medlem: Kristin Gutvik    Medlem: Linn Christi Nygård 
Varamedlemmer: Julie L.Tverråmo, Vigdis Gutvik Varamedlemmer: Arnfinn Hamnes, Nina Lian 
 
Terråk krets: 
Leder: Torstein Skarstad 
Nestleder: Stig Nygård 
Medlem: Hilde Håpnes Nilsen 
Varamedlemmer: Torny Myrvang, Ida Otervik 
 
 

Vurdering 
Det er 3 stemmesteder i kommunen, og det foreslås det at det velges 3 medlemmer og 3 
varamedlemmer i stemmestyrene 
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Opptellingsmåte for stemmegivning og oppnevning av tellekorps, delegasjon 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Opptelling av valgtingsstemmer og forhåndsstemmer skal skje sentralt hos valgstyret ved 

stortings- og sametingsvalget 2021 
2. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppnevne tellekorps i forbindelse med stortings- og 

sametingsvalget 2021. 
 
  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I Bindal kommune er det 3 valgkretser. Valgloven § 10-4 har prinsipper for opptelling av 
stemmesedler. Bestemmelsen gjelder både for stemmer avgitt på forhånd og for stemmer avgitt 
på valgtinget. Ansvaret for opptellingen ligger hos valgstyret.  
Valgstyret bestemmer selv hvordan opptellingen skal skje, f.eks. at det skal foretas foreløpig 
opptelling av valgtingsstemmer ute på stemmestedene, om stemmene skal bringes til et annet 
stemmested for opptelling, eller om all opptelling skal skje sentralt hos valgstyret.  
 
Det har tidligere ikke vært opptelling i valgkretsene med bakgrunn i at kretsene er forholdsvis 
små. Alle avgitte valgtingsstemmer har blitt brakt til Bindal rådhus for samlet opptelling. 
Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer har skjedd hos valgstyret. 
Dette foreslås videreført for stortings- og sametingsvalget 2021. 
 
Kommunedirektøren har ved tidligere valg blitt delegert fullmakt til å oppnevne tellekorps.  
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Vurdering 
Det anbefales at tidligere praksis med at all opptelling av valgtingsstemmer og forhåndsstemmer 
skal skje sentralt hos valgstyret videreføres. 
Det anbefales også at tidligere praksis med at kommunedirektøren delegeres fullmakt til å 
oppnevne tellekorps videføres. 
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