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MØTEINNKALLING   
 

Valgstyret  
 
Dato: 07.02.2019 08:40  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00018  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
 
 

Tema/orienteringer 
 Valglokalene – status, utstyr og universell utforming  

v/ kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen og konsulent Solveig Taaje 
 
 

SAKSLISTE  

1/19 18/00683-16 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Utleggelse av manntall  

    

 
 
 
Gran kommune, Jaren, 28. januar 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
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Arkivkode.  014  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 
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Rådmannens innstilling: 
Manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 legges ut til offentlig ettersyn fra 
20.07.2019 til og med 09.09.2019, på følgende steder: 

 Gran rådhus, Kommunetorget 

 Biblioteket i Brandbu 

 Biblioteket i Gran 

 Joker Bjoneroa 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
Valghåndboka 2017 Nei 
Folkeregisterloven av 16.01.1970 Nei 
  
 
 

Oppsummering 
Valgstyret skal legge valgmanntallet ut til offentlig ettersyn, og beslutte hvordan det skal gjøres 
tilgjengelig. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre, i henhold til 
valgloven. Skjæringstidspunktet for manntallet er 30.06.2019, deretter vil manntallet bli ferdigstilt og 
gjort tilgjengelig for kommunene.  
 
Det er ikke fastsatt noen lovbestemt dato for utleggingen, men forutsatt at dette skal skje så snart 
det er praktisk mulig. Datoen for utlegging er foreslått til 20.07.2019, ut fra tidligere erfaring med når 
manntallet er ferdig fra departementets side, og administrasjonens arbeid med utskrift, kopier, 
klargjøring og distribusjon. Dette er den samme datoen som ved tidligere valg. 
 
Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.  
 
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utleggingen av manntallet, samt opplyse om adgangen til – 
og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.  
 
Manntallet skal ikke legges ut på internett, jf. folkeregisterloven. 
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Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 


 Valgloven § 2-6 om utlegging av manntallet, tidsrommet og om fremgangsmåten for å kreve feil 

rettet.  

 Folkeregisterloven §13  

 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen. 
 
Økonomi 
Kostnadene er innarbeidet i budsjettet for valgområdet, for 2019. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen foreslår at manntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 legges ut til offentlig 
ettersyn fra 20.07. til og med 09.09.2019 på kommunetorget på Gran rådhus, i bibliotekene i 
Brandbu og Gran, og på Joker Bjoneroa. Tidspunktene og stedene er foreslått ut fra erfaringene som 
er gjort, og det som har vært praktisert i Gran kommune ved tidligere valg. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Vedtaket, med tid og sted for utleggingen av manntallet, vil bli kunngjort i avisen og på hjemmesiden, 
sammen med opplysninger om adgangen til - og fremgangsmåten for å kreve feil rettet. 

 
Dato: 22. januar 2019 
Godkjent av rådmannen 
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