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Delegering av myndighet og fullmakter 

 
 

Rådmannens innstilling 
Valgstyret gir valgsekretariatet bestående av Lena Fuglstad, Jens Christian Berg og May Lene 
Øren fullmakt til: 
• Organisering og praktisk gjennomføring av forhåndsstemmegivningen  
• Organisering og praktisk gjennomføring av valgtinget  
• Nødvendige registreringer i EVA 
• Oppdatering av manntallet  
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med planlegging og gjennomføring av valg er det viktig at delegasjon og fullmakter 
er forskriftsmessig ivaretatt. I utgangspunktet er alle oppgaver i forbindelse med valg lagt til 
enten kommunestyret eller valgstyret. Hvis noen andre organer eller personer i administrasjonen 
skal gjøre oppgaver i forbindelse med valget, må det foreligge et formelt delegasjonsvedtak fra 
det organet som er tillagt oppgaven til den eller de som praktisk skal gjennomføre den. 
Delegasjonsvedtakene må være uttrykkelige og uttømmende, samt dokumenteres skriftlig. I 
tillegg må fullmaktskjeden henge sammen for at vedtakene skal være gyldige. 
Ikke alle oppgaver kan delegeres. For eksempel kan ikke kommunestyre overlate til valgstyret å 
selv velge leder og nestleder. 
 
Når kommunen planlegger valg med fordeling av ansvar og oppgaver, er det viktig å formalisere 
fullmaktene gjennom delegasjon for å sikre at valget blir gyldig. 
  
Valgstyret kan gi lederen eller et arbeidsutvalg på minst 3 medlemmer myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommunelovens 
§ 10, pkt 4. 
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I følge Bindal kommunes delegasjonsreglement, K-sak 49/03, velges formannskapet (med sine 
faste medlemmer og varamedlemmer) som valgstyre, inntil videre.  
 
 
 

Vurdering 
 
For å bidra til en smidig og effektiv gjennomføring av forberedelsene til og den praktiske 
gjennomføringen av valget, er det behov for å delegere fullmakter til valgsekretariatet. Dette 
gjelder:  
• Organisering og praktisk gjennomføring av forhåndsstemmegivningen  
• Organisering og praktisk gjennomføring av valgtinget  
• Nødvendige registreringer i EVA 
• Oppdatering av manntallet  
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 04.03.2019 
 

Knut Toresen  Lena Fuglstad 
rådmann  assisterende rådmann 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Kunngjøringer i forbindelse med kommunestyre-  og fylkestingsvalget 2019 

 

Rådmannens innstilling 
I tillegg til kunngjøring på Bindal kommunes hjemmeside og facebookside foretas kunngjøringer 
i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Brønnøysunds Avis og 
Namdalsavisa. Det delegeres til rådmannen 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 kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. 
Vi har tidligere benyttet tilbud fra Frantz annonseservice AS om å være med i 
fellesannonseringen for alle kommuner, men vi har per i dag ikke mottatt pristilbud på dette. 
Kunngjøringer vedrørende valg vil bli 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. I og med at vi ikke har mottatt pristilbud fra 
Frantz annonseservice AS vil jeg anbefale valgstyret å delegere til rådmannen å avgjøre om 
kommunen skal benytte seg av fellesannonsering. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.02.2019 
 

Knut Toresen  Lena Fuglstad 
rådmann  assisterende rådmann 
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Utlegging av manntall 

 
 

Rådmannens innstilling 
Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 legges ut på Bindal rådhus snarest 
mulig etter skjæringsdatoen 30. juni og til og med valgdagen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til valgloven § 2-6 skal valgstyret legge ut manntallet til offentlig ettersyn så snart det 
lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Valgstyret kunngjør tid og sted for 
utleggingen, og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet. 
 

Vurdering 
Manntallsført i kommunen blir de som er folkeregisterført som bosatt i kommunen 
«skjæringsdatoen» som er 30. juni 2019. Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 
foreslås lagt ut ved Bindal rådhus. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.02.2019 
 

Knut Toresen  Lena Fuglstad 
rådmann  assisterende rådmann 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 



 
 Side 2 av 2

 



 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 014 

Arkivsaksnr: 2018/129 - 10 

Saksbehandler:     Lena Fuglstad 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
5/19 Bindal valgstyre 21.03.2019 

 

Forhåndsstemmegivning 2019 

 

Rådmannens innstilling 
 
 

1. 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. Stemmegivningen foregår i Bindal Rådhus fra kl. 09.00 – 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. 09.00 – kl. 14.00 i 

tidsrommet 10. august – til og med siste fredag før valgdagen. Valgdagen er den 9. 
september. 
 

3. Forhåndsstemmegivning ved Bindalseidet skole gjennomføres lørdag 31. august fra kl. 
10.00 – kl. 14.00. 
 

4. Forhåndsstemmegivning ved Bindal rådhus, Terråk, gjennomføres søndag 1. september 
fra kl. 13.00 – kl. 15.00. 
 

5. Forhåndsstemmegivning ved Bindal sykehjem gjennomføres onsdag 4. 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 3. september. 
 

7. Som forhåndsstemmemottakere oppnevnes: Else Restad, Jens C. Berg, Lena Fuglstad, 
May Lene Øren, Astri Helen Busch, Astrid Nilssen, Øystein Trøan, Kristin Gutvik, Laila 
Stavran og Inger Anne V. Wiig. 
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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 
kl. 17 dagen etter valgdagen. Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas 
forhåndsstemmer. Det er imidlertid et lovfestet krav at det skal avholdes forhåndsstemmegivning 
på helse- og omsorgsinstitusjoner. 
 
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.  
 

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. 
 
Når det gjelder tidligstemming vil det være tilrettelagt i Bindal rådhus i perioden 1. juli og til 
forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Tidligstemming foregår i hovedsak i ordinær 
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arbeidstid, man kan også foregå på kveldstid. Fra 10. august til og med 6. september vil den 
ordinære forhåndsstemmegivningen foregå. Utover dette vil det være mulig å forhåndsstemme 
ved Bindalseidet skole lørdag 31. august fra kl. 10.00 – kl. 14.00, ved Bindal rådhus søndag 1. 
september fra kl. 13.00 – kl. 15.00, og ved Bindal sykehjem onsdag 4. september fra kl. 10.00 – 
12.00. 
 
De som ønsker å stemme hjemme må søke/henvende seg til kommunen innen tirsdag 3. 
september. 
 
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.  
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.02.2019 
 

Knut Toresen  Lena Fuglstad 
rådmann  assisterende rådmann 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Delegasjon for prøving av forhåndsstemmer 

 

Rådmannens innstilling 
Det delegeres til rådmannen 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 inneholder 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. 
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Vurdering 
I henhold til valghåndbokens punkt 3.4 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 rådmannen gis myndighet til å oppnevne et arbeidsutvalg for å godkjenne kurante 
forhåndsstemmegivninger. 
 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.02.2019 
 

Knut Toresen  Lena Fuglstad 
rådmann  assisterende rådmann 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Tid og sted for stemmegivning på valgtinget 

 
 

Rådmannens innstilling 
1. Stemmegivning i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 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.  
 
 
 
 

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 21.00 på valgdagen. Ved 
stortingsvalget i 2017 var stemmetiden i Bindal kommune fra kl. 10.00 – 19.00.  
 
Kommunestyret vedtok i sak 43/18 at kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal avvikles 
over en dag, mandag 9. september 2019. 
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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 
på Bindalseidet skole lørdag 31. august, Bindal rådhus søndag 1.september og Bindal sykehjem 
onsdag 4.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. 
 
Rådmannen foreslår at stemmetidene på valgtinget blir de samme som ved stortingsvalget i 2017. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.02.2019 
 

Knut Toresen  Lena Fuglstad 
rådmann  assisterende rådmann 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Oppnevning av tellekorps - delegasjon 

 
 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne tellekorps i forbindelse med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. 
 
 
 

Saksopplysninger 
I Bindal kommune er det 3 valgkretser. Det foregår ikke opptelling i valgkretsene med bakgrunn 
i at kretsene er forholdsvis små. Alle avgitte valgtingsstemmer blir brakt til Bindal rådhus for 
samlet opptelling. 
 
Rådmannen er ved tidligere valg blitt delegert fullmakt til å oppnevne tellekorps.  
 

Vurdering 
Det anbefales at tidligere praksis med at rådmannen delegeres fullmakt til å oppnevne tellekorps 
videreføres. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.02.2019 
 

Knut Toresen  Lena Fuglstad 
rådmann  assisterende rådmann 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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