ALLMENNINGSVALG
Valgkomitéens
oppgaver og ansvar
«Et krasjkurs»
Teams 7. februar 2022

Allmenningsårsmøtet
Hvem gjør hva?
Allmenningsårsmøtet i
valgår/annethvert år

Allmenningsstyret:
- Innkalling med tre ukers frist med
gjennomføring i løpet av april.
- Legge ut manntallet i løpet av januar
med tre ukers klagefrist.

Valgkomitéen:
- Forberede, gjennomføre og protokollere
valget
- Foreslå kandidater til allmenningsstyret
og valgkomité senest tre uker før valget.

• Allmenningsstyret er et kollegium, og valgkomitéen har ansvar for
å foreslå kandidater som vil fungere som lagspillere til det beste
for allmenningen og de eiendoms- og bruksberettigede.

Hva kjennetegner
et godt styre og
hvem er gode
styrekandidater?

• Valgkomitéen bør foreslå styrekandidater som utfyller hverandre
og som i sum tilfører allmenningen styrekompetansen den
trenger.
• Valgkomitéen bør etterstrebe et balansert forslag på
styremedlemmer i forhold til kjønn, geografi og interesser blant
de eiendoms- og bruksberettigede.
• Valgkomitéens innstilling skal være enstemmig.

• Aktuelle kandidater må være myndige – dvs. 18 år
eller eldre med rettslig handleevne.
• Aktuelle kandidater må stå i manntallet.

Hvem er valgbare
som
styremedlemmer?
Jf. §4-3

• Aktuelle kandidater må være fast bosatt i
allmenningsbygdelaget.
Spørsmål:
- Er foreslåtte kandidater pliktig til å ta imot valg?
- Kan ektefeller/samboere begge velges til samme
allmenningsstyre?
- Må stemmeberettigede ved allmenningsvalg være
fast bosatt i allmenningsbygdelaget?

• Halvparten av styremedlemmene med vara velges
annethvert år med valgperiode på 4 år.

Hvor mange
styrekandidater
skal foreslåes/føres
opp på
stemmeseddelen?
(Jf. §4-5)

• Dvs. hvis styret har 5 medlemmer, skal vekselvis 2
eller 3 styremedlemmer med varamedlemmer
velges for 4 år annethvert år. Det året det skal
velges 2 styremedlemmer, skal valgkomitéen føre
opp 4 navn, mens det året det skal velges 3
styremedlemmer føres det opp 6 navn.
• Spørsmål:
- Kan varamedlem til styret valgt ved forrige
allmenningsvalg føres opp som kandidat ved
inneværende valg?

• Valgkomitéen (ev. med varamedlemmer) blir etter
eget forslag valgt i samme valg og etter samme
prosedyre som allmenningsstyret.

Forslag på ny
valgkomite og
motforslag på
styrekandidater
(jf. §4-7)

• Valgkomitéen velger selv leder av komitéen.
• Motforslag på styremedlemmer og medlemmer av
valgkomitéen kan fremmes av en eller flere
bruksberettigede inntil to uker før årsmøtet.
• I tilfelle motforslag, skal valgkomiteen undersøke
om forslagsstiller står i manntallet, om foreslått
kandidat er valgbar, og om det foreligger
fritaksgrunner.
Spørsmål:
- Kan medlem av valgkomitéen foreslås som
styremedlem?

• Valgkomitéen har ansvar for presentasjon av
styrekandidatene overfor årsmøtet.

Presentasjon av
styrekandidatene

• Minimum er at dette gjøres muntlig i årsmøtet før
selve valget, men valgkomitéen må i tillegg gjerne
omdele en kort skriftlig omtale av kandidatene.
• Stikkord er personalia, erfaringsbakgrunn og
motivasjon for å ta styreverv, basert på
valgkomitéens samtaler med styrekandidatene
• Styrekandidatene bør være til stede på årsmøtet.

Stemmeseddelen kan utformes på forskjellige måter.
Dette er et forslag:
• Valgkomitéen fører opp kandidatene i prioritert
rekkefølge ut fra hvem komitéen helst ser blir valgt.

Utforming av
stemmeseddelen

• Eventuelle motforslag blir oppført under
valgkomitéens innstilling i den tidsrekkefølgen de
blir meldt komitéen.
• Forslag på styremedlemmer og valgkomite blir satt
opp på samme stemmeseddel, men slik at skillet
mellom de to valgene går tydelig fram.
Spørsmål:
Er det riktig av valgkomitéen å prioritere mellom
egne kandidater, eller bør lista f.eks. settes opp i
alfabetisk rekkefølge?

• Valget skal være hemmelig, og valglokalet må være slik innretta at
dette blir ivaretatt.
• Valget gjennomføres skriftlig og kun ved personlig frammøte.
Bortsett fra unntak som framgår av §4-2 (sameie, eiendom eid av
kommune mv.), kan det ikke avgis stemme ved fullmakt.

Gjennomføring av
allmenningsvalget

• Før stemmesedler blir utdelt, skal de frammøtte ved valget
sjekkes opp mot manntallet. Personer som ikke oppført i
manntallet har ikke stemmerett. Personer med stemmerett får
utdelt det antall stemmesedler som er angitt i manntallet.
• Opptellingen av stemmer skal ikke begynne før valget er avsluttet.
• Allmenningsvalg er flertallsvalg, slik at styreplasser og varaplasser
blir rangert i synkende rekkefølge ut fra antall stemmer per
kandidat. Hvis to kandidater står likt, blir rekkefølgen bestemt ved
loddtrekning.
• Valgkomitéen har ansvar for at valgresultatet mv. blir protokollert
som del av årsmøteprotokollen.

Hvor mange
stemmer
per
frammøtt
ved valget?

• Hvor mange stemmer hver frammøtt ved valget kan avgi
skal gå fram av manntallet. (Manntallet er
allmenningsstyrets ansvar).
• Ingen kan avgi mer enn to stemmer ved
allmenningsvalg.
• Hvis ektepar eller registrerte samboere har hjemmel til
to eller flere bruksberettigede eiendommer, kan begge
ved frammøte avgi to stemmer hver.
• Enslig som har hjemmel til flere bruksberettigede
eiendommer kan bare avgi to stemmer totalt.
Spørsmål:
I tilfelle der to eller flere bruk med samme
hjemmelshavere blir drevet som en integrert driftsenhet,
skal hjemmelshaverne disponere to eller fire stemmer ved
allmenningsvalg?

Stemmeseddelen
kan som nevnt
utformes på
forskjellige måter,
men det må gå fram
av stemmeseddelen
hvordan den skal
fylles ut.

Utfylling av
stemmeseddelen
og vraking
av stemmer

Det er to
hovedalternativer:

Strykning: Kandidater som den stemmeberettigede ikke
ønsker valgt blir markert ved overstrykning av navnet.
Avkryssing: Kandidater som den stemmeberettigede ønsker
valgt blir marker med ett kryss i margen ved siden av
navnet.

Ureglementerte
stemmesedler
vrakes. Det kan være
andre sedler enn de
som er utdelt i
valglokalet, feil
utfylte sedler, sedler
der det går fram
hvem som har avgitt
stemme, osb.

I tillegg til selve bygdeallmenningsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/199206-19-59?q=bygdeallmenning

Mer
informasjon:

er det rettledning å hente i LMD rundskriv
M2-2014 kapittel 5, side 27 ff.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upl
oad/lmd/vedlegg/regelverk/rundskriv_m_2_2
014_statsallmenning_bygdeallmenning.pdf

