
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Valgstyre 
 
 
 
Tid: 19.03.2019 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Administrasjonsbygget, kommunestyresalen 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 1/2019 
Sak nr. Sakstittel  
001/19 Frist til krav om manntallseksemplar uten omkostninger  
002/19 Frist til krav om å få det antall stemmesedler den enkelte liste 

ønsker for egen regning 
 

003/19 Frist for å søke fritak fra listeforslag  
004/19 Klagefrist for godkjente/ forkastede listeforslag  
005/19 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn - Sted  
006/19 Delegering av myndighet i saker som ikke krever vedtak i 

valgstyret 
 

007/19 Delegering av myndighet - Supplering av stemmestyre  
008/19 Tid og sted for forhåndsstemmegivningen  
009/19 Forhåndsstemmemottak på institusjoner  
010/19 Frist for søknad om ambulerende stemmegivning  
011/19 Fastsettelse av stemmetider på valgdagen  
012/19 Opptelling av stemmesedler - Valgting  
013/19 Klagefrist for valgoppgjør  
 
 
 
Fauske, 15.03.19 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1426     
 Arkiv sakID.: 19/250 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
001/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Frist til krav om manntallseksemplar uten omkostninger 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Frist for krav om manntallseksemplar uten omkostninger for alle som stiller liste ved 
kommunestyrevalget settes til 31. mai 2019. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valgforskriftens § 3 har alle som stiller liste ved valget rett til ett eksemplar av manntallet uten 
omkostninger. Krav om manntallseksemplar må fremmes for valgstyret innen den frist valgstyret har 
satt. 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1435     
 Arkiv sakID.: 19/254 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
002/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Frist til krav om å få det antall stemmesedler den enkelte liste ønsker for egen 
regning 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Frist for å kreve det antall stemmesedler den enkelte valgliste ønsker for egen regning ved 
kommunestyrevalget settes til 23. april 2019. 

 
Sammendrag: 
Etter valgforskriften § 21 kan den tillitsvalgte for den enkelte valgliste for egen regning kreve å få det 
antall stemmesedler vedkommende ønsker. Krav om dette må fremsettes innen den frist 
valgmyndighetene setter. 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/3841     
 Arkiv sakID.: 19/693 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
003/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Frist for å søke fritak fra listeforslag 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Erklæring om å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyre og ikke stille på den aktuelle valglisten 
settes til 25. april 2019. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valgloven § 6-6 femte ledd skal valgmyndigheten underrette samtlige kandidater på listeforslagene 
om at de er satt opp på listeforslag og opplyse om adgangen til å søke fritak.  
 
Etter valgloven § 3-4 har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til 
valg på den aktuelle valglisten, rett til kreve seg fritatt fra valg. Erklæringen må fremmes innen den frist 
som valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som unnlater å kreve seg 
fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg. 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/3842     
 Arkiv sakID.: 19/694 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
004/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Klagefrist for godkjente/ forkastede listeforslag 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag må 
fremmes innen 7. juni 2019. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valgloven § 6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste 
et listeforslag fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjent 
valglistene. 
 
Det er planlagt en felles valgannonsering 31. mai 2019. 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1437     
 Arkiv sakID.: 19/255 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
005/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn - Sted 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Manntallet i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 legges ut til offentlig 
ettersyn så snart det lar seg gjøre og fram til og med valgdagen på følgende steder: 

· Servicetorget i administrasjonsbygget 
· Sulitjelma bibliotek 

· Valnesfjord bibliotek 
 

 
Sammendrag: 
Etter valglovens § 2-6 skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre 
etter skjæringsdatoen, 30. juni. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. 
 
Vi hadde tidligere praksis med at manntallet ble lagt ute der hvor forhåndsstemmegivningen foregikk. 
Ved årets valg, som ved forrige valg, foreslås det bare ett forhåndsstemmested, Servicetorget. Det er 
ikke anledning å legge manntallet ut på internett. For at skal være mulig å se manntallet i kommunens 3 
tettsteder foreslås det at manntallet legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, Sulitjelma bibliotek 
og Valnesfjord bibliotek. 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/3845     
 Arkiv sakID.: 19/697 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
006/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Delegering av myndighet i saker som ikke krever vedtak i valgstyret 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Formannskapssekretær delegeres myndighet til avgjøre praktiske arbeidsoppgaver som ikke 
krever valgstyrets prinsipielle vedtak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. 
 

 
Sammendrag: 
Valgstyret må behandle prinsipielle saker som krever vedtak så som: 
 

· Fastsette frister kommune 
· Vedta stemmesteder, stemmekretser og åpningstider 
· Vedta organiseringen av valggjennomføringen (opptellingsmåte) 
· Godkjenne listeforslag 
· Oppnevne stemmemottakere/ stemmestyre 
· Behandle forkastelser 
· Godkjenne valget/ valgoppgjøret (møteboken) 
· Behandle klager ved valget 

 

Valget består av mange praktiske arbeidsoppgaver som det bes om at formannskapssekretær får 
delegert myndighet til å utføre. 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1425     
 Arkiv sakID.: 19/249 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
007/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Delegering av myndighet - Supplering av stemmestyre 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Ordfører delegeres myndighet, etter valgstyrets eventuelle møte 6. juni, til å supplere 
stemmestyrene med medlemmer ved stortings- og sametingsvalget 2017, som følge av 
permisjoner på valgdagen. 
 
 

 
Sammendrag: 
I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ber ordfører om å få delegert myndighet til 
å supplere stemmestyrene etter valgstyrets eventuelle møte 4. juni som følge av søknader om permisjon 
på valgdagen. 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1439     
 Arkiv sakID.: 19/256 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
008/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Tid og sted for forhåndsstemmegivningen 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Forhåndsstemmegivning i h.h.t. valglovens § 8-3 skal foregå ved: 
 
Servicetorget, Administrasjonsbygget: 
F.o.m. 12. august 2019 t.o.m. 6. september 2019. 
Mandag – fredag fra kl. 08.00 – 14.30 
Torsdag 29. august og 5. september er det langåpent til kl. 18.00. 
 
Ved tidligstemming fra 3. juli til 9. august må velgerne ta kontakt med servicetorget for å få 
stemme der. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valglovens § 8-1 kan velgere som ønsker det avgi forhåndsstemme fra 10. august og fram til siste 
fredag før valgdagen.  Etter valgforskriftens § 24a plikter valgstyret å tilrettelegge for at velgere som 
henvender seg til kommunen i perioden 1. juli til 9. august får avgitt stemme, såkalt tidligstemming. 
 
Etter valglovens § 8-3 skal stemmegivningen foregå i egnet lokale. Etter valgforskriftens § 26 skal 
forhåndsstemmegivningen legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn 
uten å be om hjelp. I forarbeidene til loven ble det lagt vekt på at forhåndsstemmegivningen skulle finne 
sted i ikke-kommersielle lokaler.  
 
På Fauske foregikk forhåndsstemmegivningen på servicetorget ved sist valg. Servicetorget har sett at 
langåpent en torsdag til kl. 18, er bedre enn lørdagsåpent. 
  
Hvis noen velgere har behov for tidligstemming fra 1. juli til 9. august, må disse ta kontakt med 
servicetorget for å få stemme der i kontortiden. 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1442     
 Arkiv sakID.: 19/258 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
009/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Forhåndsstemmemottak på institusjoner 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Med hjemmel i valglovens § 8-3 2. ledd skal det foregå forhåndsstemmemottak på følgende 
institusjoner, omsorgsboliger i umiddelbar tilknytning til institusjonen og i fengsel, i tidsrommet 
12. august – 6. september 2019: 
 

· Fauske Helsetun, Fauske 
· Helsepaviljongene, Fauske 
· Moveien, Fauske 
· Valnesfjord Helsesportssenter, Valnesfjord 
· Bodø Fengsel avd. Fauske 

 
Forhåndsstemme/-mottak kan også foretas hjemme i flg. valglovens §§ 8-3 og 8-4. 
 
Valgstyret gir ordfører fullmakt til å avtale og fastsette tidspunkt for forhåndsstemmemottak i 
samsvar med bestyrerne for hver institusjon og fengselet. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valglovens § 8-3 2. ledd kan valgstyret bestemme at forhåndsstemmegivning skal foregå på helse- 
og sosialinstitusjoner og der valgstyret beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer.  Etter 
valgforskriftens § 25 kan det ved stemmemottak på helse- og sosialinstitusjoner også mottas stemmer 
hjemme hos personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til 
institusjonen. 
 
Etter valglovens § 8-3 6. ledd skal velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan 
Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kunne etter 
søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. 
 
I valghåndboken står det: 

De samme hensynene som ligger til grunn for at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på 
helse- og sosialinstitusjoner, foreligger også i forhold til personer som oppholder seg i fengsel. 
Dette forhold tilsier at det blir avholdt forhåndsstemmegivning i alle fengsler. 

 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1433     
 Arkiv sakID.: 19/252 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
010/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Frist for søknad om ambulerende stemmegivning 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Frist for søknad om ambulerende stemmegivning settes til tirsdag 3. september 2019 kl. 15.00. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valglovens § 8-3 6. ledd fastsetter valgstyret selv fristen for når søknaden om ambulerende 
stemmegivning må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor 
perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. 
 
Fristen må settes slik at det er anledning å foreta ambulerende stemmemottak etter fristen, jfr. 
avslutning av forhåndsstemmegivning på fredag før valgdagen. 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1443     
 Arkiv sakID.: 19/259 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
011/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Fastsettelse av stemmetider på valgdagen 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Følgende stemmetider fastsettes ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 
 
Fauske: 
Mandag 9. september fra kl. 09.00 – kl. 21.00. 
 
For de øvrige stemmelokalene er åpningstiden mandag 9. september fra kl. 10.00 til kl. 20.00. 
 
 

 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i sak 51/18 at det i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingtingsvalget 
2019 i Fauske kommune skal avholdes valg mandag 9. september 2019.  
 
Etter valglovens § 9-3, 2. ledd bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter 
tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.   
 
Ordfører foreslår samme stemmetider ved årets valg som ved forrige valg. 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/1446     
 Arkiv sakID.: 19/260 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
012/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Opptelling av stemmesedler - Valgting 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Fauske valgstyre vedtar at stemmestyrene foretar foreløpig opptelling for de enkelte listene i sin 
krets. Hvis det er valgtingsstemmer i krets 00, telles disse sammen med de andre kretsene.  
Endelig opptelling foretas ved skanning for hver krets. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valglovens § 10-4 er det valgstyret som bestemmer måten opptellingen skal foregå på og med 
hvilke personer. Særskilt opptelling av stemmesedler kan bare foretas dersom den delen eller de delene 
av manntallet opptellingen gjelder, inneholder minst 100 navn. Alle kretsene i Fauske kommune, unntatt 
krets 00 (utlandet/Svalbard) har over 100 navn i manntallet. 
 
Alle stemmesedler skal telles to ganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling. 
 
Nytt ved årets valg er, etter valgforskriftens § 37a, at foreløpig opptelling av stemmesedeler skal skje 
ved manuell telling. Dette får ikke betydning for Fauske, ettersom vi alltid har foretatt manuell telling på 
foreløpig opptelling. 
 
Vi har praksis med at stemmestyrene foretar den foreløpige opptelling og deretter foretar valgstyret 
endelig opptelling for hver krets. Vi foreslår derfor at den endelige opptelling foretas ved skanning pr. 
krets med hjelp av valgmedarbeidere. 
 
Ettersom vi har elektronisk avkryssing i manntallet, vil vi ikke ha fremmedstemmer. Hvis det skulle være 
noen valgtingsstemmer i krets 00, telles disse sammen med de andre kretsene. Det mest vanlige er at 
det kun er forhåndsstemmer i krets 00. 
 
Det vil alltid være behov for valgstyret under opptellingen ettersom de har det formelle ansvaret. 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 19/3844     
 Arkiv sakID.: 19/696 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
013/19 Valgstyre 19.03.2019 

 
 
Klagefrist for valgoppgjør 
 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Klage over valgoppgjøret for kommunestyrevalget 2019 i Fauske kommune må fremmes innen 10. 
oktober 2019. 
 

 
Sammendrag: 
Etter valgloven § 13-2 kan alle som har stemmerett klage over forhold i forbindelse med forberedelsen 
og gjennomføringen av kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Klagen 
må fremmes innen sju dager etter valgdagen.  
 
Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at valgoppgjøret er godkjent av 
kommunestyret. 
 
 
 
Jørn Stene 
ordfører 
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