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Utsendte vedlegg

Søknadsfrist for hjemmestemming
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Iht valgloven § 8-3, 6. punkt skal valgstyret selv fastsette frist for når søknad om «hjemmestemming»
(ambulerende stemmegivning) må være kommet inn til kommunen. Valgstyret inviteres nå til å fastsette
slik frist.
Rådmannens innstilling:
Frist for søknad om hjemmestemming ved kommunestyre- og stortingsvalget 2019 settes til tirsdag 3.
september. Rådmannen gis fullmakt til å behandle innkomne søknader.
Saksutredning:
Valgloven § 8-3, 6. punkt:

Forhåndsstemmeperioden varer til og med fredag 6. september. De siste dagene i perioden er det åpent
forhåndsstemmemottak både på rådhuset og i Tista senter (begge steder med dobbelt mottak). I tillegg er
man da inne i fasen for klargjøring av alt utstyr til selve valgtinget. Belastningen for de som arbeider med
valget er i denne perioden spesielt stor, og det er ønskelig å kunne organisere og gjennomføre
hjemmestemming så tidlig som mulig i denne siste uka.
Valgloven angir at fristen må fastsettes «…til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag
siste uke før valget». Rådmannen anbefaler at fristen fastsettes til tidligst mulig tidspunkt, dvs. tirsdag 3.
september.
Muligheten for å søke hjemmestemming og søknadsfrist vil bli kunngjort i HA samt på kommunens
hjemmeside og app i løpet av uke 32.
Dokumentet er elektronisk godkjent av:
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Utsendte vedlegg

Frist for de som stiller liste til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 til å be om
manntallseksemplar
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Etter valgforskriften skal valgstyret bestemme frist for at de som stiller liste til valget kan be om
papireksemplar av manntallet. Valgstyret inviteres nå til å sette slik frist.
Rådmannens innstilling:
Frist for å be om ett papireksemplar av manntallet settes til fredag 12. juli 2019.
Saksutredning:
Valgforskriften § 3:

Skjæringsdato for manntallet er 30.06, og manntallet vil bli oppdatert og være tilgjengelig i det
elektroniske valgsystemet noen dager etter dette – og legges da ut til offentlig ettersyn som
«utleggingsmanntall». I tillegg kan de som stiller liste be om 1 eksemplar (papir), kostnadsfritt.
Rådmannen anser at de som stiller liste (partiene) vil ha tilstrekkelig tid til å vurdere om de skal be om et
slikt eksemplar dersom fristen settes til 12.07.19.
Dokumentet er elektronisk godkjent av:
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