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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Forhåndsstemmegivning
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forhåndsstemmegivningen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 legges til
følgende steder:


Servicetorget ved Indre Fosen rådhus; hver dag i åpningstiden mellom 12.
august – 6. september.



Servicekontoret ved Leksvik kommunehus; tirsdag og fredag i åpningstiden
mellom 12. august – 6. september.

Valgstyrets leder i samråd med valgsekretariatet kan bestemme flere mottak andre
steder i kommune i forhåndsstemmeperioden, f.eks. Norheim senteret.
2. Det avholdes forhåndsstemming ved følgende institusjoner


Leksvik Sykehjem



Rissa Sykehjem



Stadsbygd eldresenter



Råkvåg aldershjem

3. Frist for å søke om «hjemme-stemmegivning» (ambulerende) settes til tirsdag 3.
september 2019.

Saksutredning
Valgstyret må foreta flere avklaringer i god tid i forbindelse med kommunestyre- og
fylkestingsvalget 9. september 2019, deriblant stemmeavgivninger i forkant av valgting.
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1. Ordinær forhåndsstemmegivning
I henhold til valglovens § 8-1, kan velgere som ønsker det avgi forhåndsstemme fra 10.
august i valgåret innenriks. Siden dette faller på en lørdag, starter stemmegivningen første
påfølgende hverdag (valgloven § 15-5), noe som tilsier mandag 12. august.
Forhåndsstemmegivningen avsluttes siste fredag før valgdagen som i 2019 er 6. september.
Ved siste valg i tidligere Rissa kommune og Leksvik kommune, var det
forhåndsstemmemottak hver dag i åpningstiden ved servicetorgene ved Rissa rådhus og
Leksvik kommunehus. Det var også tatt imot forhåndsstemmer ved videregående skoler og
enkelte dagligvarebutikker.

Vurdering
Det vil være naturlig at det er forhåndsstemmemottak hver dag i åpningstiden i Indre Fosen
rådhus, siden servicetorget er åpent og bemannet hver dag. Servicekontoret ved Leksvik
kommunehus har stengt hver onsdag, og siden NAV deler samme lokale og har åpent
mandag og torsdag, så vil det kun være mulig å ha åpent for forhåndsstemmemottak tirsdag
og fredag.
Det vil være fornuftig å legge forhåndsstemmemottak til steder der man potensielt kan få inn
mange stemmer, dette så fremt lokalet er egnet og tilgjengelig (valglovens § 9-3 (2)).

2. Forhåndsstemming ved institusjoner
Etter valgloven § 8-3 skal det avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og
omsorgsinstitusjoner. Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på disse institusjonene,
både beboere, personalet og andre velgere.
Indre Fosen kommune er lovpålagt å ha forhåndsstemmemottak ved kommunens fire
institusjoner; Rissa sykehjem, Stadsbygd eldresenter, Råkvåg aldershjem og Leksvik
sykehjem.

3. «Hjemme-stemmeavgivning» (ambulerende)
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes
stemmegivning, kan henvende seg til kommunen for å avgi forhåndsstemme der de
oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd.
Valgstyret fastsetter fristen for når henvendelsen må være kommet inn til kommunen.

