
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgstyre 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 11.04.2017 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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PS 2/17 Referatsaker



Ord-tærer
Resolusjon  fra HLF Troms, vedtatt  på  årsmøtet  den 5. mars  2017

Til:  Kommunene  i Troms 0  de  olitiske artiene i  Troms , ,
g  [) [l M  .  lcd/CX SM få

Gjør  valgkampen tilgjengelig for alle

HLF Troms er et av 19 fylkes/ag iHLF (Hørselshemmedes Landsforbund). HLF er Norges største

organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt 62 500 medlemmer. 14,5  %  av

Norges befolkning over 20 år har en hørselshemming som påvirker hverdagen, som sosial isolasjon

og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende rehabilitering, mens

andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap iå mestre sin hverdag. Gruppen

hørselshemmet er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Anslag viser at det i

2020 vil være om lag en million av Norges befolkning som vil ha en hørselsutfordring.

I 2017 er det stortingsvalg. For hørselshemmede kan det være vanskelig å  følge med i

valgkampen og ta et informert valg i stemmelokalet. Debatter og lokale arrangementer som

ikke blir skrivetolket og mangler teleslynge, samt debatter som sendes på lokal-TV uten

tekst, bidrar til  å  utestenge hørselshemmede. Det er et demokratisk problem når en så stor

andel av befolkningen holdes delvis utenfor det politiske livet på grunn av sin

funksjonshemming.

HLF ønsker et samfunn der alle kan delta. Norge har ratifisert FN-konvensjonen om

rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne  (CRPD), der artikkel 29  understreker

hørselshemmedes rett til å delta i politisk liv. I tillegg er kommunene forpliktet til å inkludere

hørselshemmede gjennom diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

HLF krever at kommunen og de politiske partiene tar på alvor hørselshemmedes

likeverdige rett til deltakelse i politisk liv og tilbyr teleslynge på alle

valgkamparrangement der det brukes mikrofon og høyttalere. ltillegg forventer  HLF at

alle  Iokale debatter skrivetolkes.

Hans  P.  Myrland

leder
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Nordreisa kommune 
Service- og personaltjenester 

 

 

Notat 
 Øyvind Evanger, Maylill Synnøve Henriksen, Olaug Bergset Ellinor Anja 

Evensen 
 

Referanse Dato 

2016/512-38 03.04.2017 
 

Møtereferat fra arbeidsutvalg 03.04.2017 - Skannerløsning valg 2017 

Nordreisa kommune har gjort avrop på skannertjenester. Behovet er installasjon og support.  
Det er kun en som har gitt tilbud – Evry. I forbindelse med kommunestyrevalget i 2015 ble det 
kjøpt inn skanner og strekkodeleser som kommunen ønsker å bruke under Stortings -og 
sametingsvalget. 
 
Det er gjort avrop på T3: bistand til installasjon og testing av EVA skanning programvare. Dette 
inkluderer brukerstøtte per telefon under valget.  
 
Valgdirektoratet anbefaler teknisk skannersupport/sentral support T4, dette ble ikke avropt, men 
vi har likevel fått tilbud på dette fra Evry. Nivå 1 gir support via telefon, e-post og LogMeIn fra 
everys supportsenter.  
 
PRIS 
T3 – installasjon og testing av valgdirketoratets programvare i skannersenteret i kommunen 

- Installasjon og oppsett av «standalone» skannesenter med 
1 skanner og en PC (kun tjensten)     kr 25.000,- eks.mva 

 
T4 – Sentral support. T4 – Nivå 1      kr 10.000,- eks. mva 
         Totalt  kr 35.000,- eks. mva 
 
Da opplæring vil bli gitt av valgdirektoratet ser ikke utvalget at det skal være behov for å ta dette 
gjennom opsjon fra every, pris kr 16.000,- eks. mva. Budsjettet for Storting- og sametingsvalget 
er på kr 250.000,-, og det er derfor dekning for dette innkjøpet.  
 
Samarbeidsutvalget godkjenner tilbud av T3 og T4 fra Evry, totalt kr 35.000,- eks. mva, og 
inngår kjøpsavtale. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/250-5 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 30.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 
3/17 Nordreisa valgnemnd 07.04.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om permisjon fra politiske verv i Nordreisa kommune 2017 - Elise 
Blixgård (Sp) 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 
Reglement for oppvekst- og kulturutvalget 

Valgstyrets innstilling 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

 Elise Blixgård (Sp) gis fritak fra politiske verv i 2017. Hun gjeninntrer i vervene fra 
1.1.2018. 
 

 Følgende opprykk foretas for perioden 20.4.-31.12.17 
Opprykk av vararepresentant nr 5.Kirsti Marit Steinlien til vararepresentant nr 4. 
Nyvalg av Hugo Bjørnnes ny 5. vararepresentant 
 
I Nordreisa kommunestyre for perioden 20.04.- 31.12.17: 
Senterpartiet: 
Fast representant Vararepresentant 
Olaug Petra Bergset 1. Ola Dyrstad 
Olaf Malvin Skogmo 2. Hanne Beate Kalseth Sandøy 
 3. Tanja Birkeland 
 4. Kirsti Marit Steinlien 
 5. Hugo Bjørnnes 

  
 Etter 31.12.17 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som vararepresentant nr 4.  

og Kirsti Marit Steinlien tilbake som vararepresentant nr 5. 
 
 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
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Følgende opprykk og nyvalg foretas for perioden 20.04.-31.12.17 for  
 
Oppvekst- og kulturutvalget: 

Opprykk av _______________________fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 6. vararepresentant  

  
 
Helse- og omsorgsutvalget: 

Opprykk av Ann-Inger Eira Lilleng (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Knut Morten Pedersen (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av ________________ ny 6. vararepresentant 

 
Representantskapet Nord-Troms regionråd: 

Opprykk av Marius Johansen (H) fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Anne Kristin Korsfur (Frp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Nyvalg av ______________ ny 3. vararepresentant  

 
Tilflyttingsnemda: 

Opprykk av Linda Fjellheim (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _________________ som ny 5. vararepresentant 

 
Etter 31.12.17 gjeninntrer Elise Blixgård (Sp) som fast medlem, og vararepresentant listen blir 
slik den var før   
 

Saksopplysninger 
Elise Blixgård (Sp) søker i e-post av 30.3.17 om fritak for sine politiske verv i 2017, grunnen til 
at hun ønsker fritak er at hun er tilbudt en jobb som innebærer mye reising. 
 
Elise Blixgård (Sp) har følgende verv: 
 4. vararepresentant i kommunestyret 
 Fast medlem i oppvekst- og kulturutvalget 
 4. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 1. vararepresentant i representantskapet Nord-Troms regionråd 
 4. vararepresentant i Tilflyttingsnemd 

 
Valglisten til SP etter kommunestyrevalget høsten 2015. 
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Vurdering 
Valgloven § 14-2 lyder: 
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt  
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn:  
 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
Elise Blixgård (Sp) søker om et kortere tidsrom permisjon (9 mndr.) pga. hennes arbeidsforhold 
som medfører mye reising.   
 
Kommunelovens § 16, 1. ledd 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 
Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall 
ble endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
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Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. 
Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved 
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert 
på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme 
partiet som den uttredende representerte.   
 
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av 
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i 
kommuneloven § 16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det 
kjønn som er underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % 
av medlemmene etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til 
organet, ikke i forhold til det enkelte listeforslag. 
 
Valgloven § 14-2 .Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Ved innvilgelse av permisjon til Elise Blixgård (Sp) foretas 
det nyvalg av Hugo Bjørnnes (Sp) som kom på 9. plass på valglisten til SP etter 
kommunestyrevalget høsten 2015.  
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2017/250-3 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 24.02.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/17 Nordreisa valgnemnd 07.04.2017 
4/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Søknad om permisjon fra politiske verv i Nordreisa kommune - Helga Jæger 
Wigdel 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven 
Valgloven 
 

Valgstyrets innstilling 
Valgstyret tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 Helga Jæger Wigdel (Sv) gis fritak fra politiske verv for resten av valgperioden.  
 

 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for kommunestyret: 
Opprykk av Odd Henrik Rudberg (Sv) fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av Geir Tomasjord fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av Geirmund Vik fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Svein Erik Falk fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Trude Indrebø fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av Kirsti Hansen Krone som ny 5. vararepresentant 

 
 Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden for 

formannskapet/administrasjonsutvalget: 
Opprykk av Olaf Skogmo (Sp) fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av Karl Mattis Nyheim (Mdg) fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av Hilde Nyvoll (Ap) fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av Tore Elvestad (Ap) fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av Trude Indrebø (Sv) ny 6. vararepresentant 

 

Valgnemndas innstilling 
Valgnemnda tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
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Følgende opprykk og nyvalg foretas for resten av valgperioden:  
 

 Miljø-, plan og utviklingsutvalget: 
Opprykk av _______________________fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 6. til 5. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 6. vararepresentant  

 
 Tilflyttingsnemd  

Opprykk av _______________________fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 5. vararepresentant  
Nyvalg av leder: ____________________________ 
 

 Valgnemnda  
Opprykk av _______________________ 
Nyvalg av ___________________________ 
 

 Representant i representantskapet for Nord-Troms Regionråd 
Opprykk av _______________________fra 1. vararepresentant til fast medlem 
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 5. vararepresentant  
 
 

 Nyvalg av vararepresentant i samarbeidsutvalget ved Storslett skole 
_________________ 
 

 Helse- og omsorgsutvalget  
Opprykk av _____________________    fra 2. til 1. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 3. til 2. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 4. til 3. vararepresentant 
Opprykk av _______________________ fra 5. til 4. vararepresentant 
Nyvalg av _______________ ny 6. vararepresentant 
 

 Personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) i klagenemnda _______________ 
 

 17. mai komiteen nyvalg av _______________ som fast medlem  
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Saksopplysninger 
Helga Jæger Wigdel søker i brev av 24.02.17 om permisjon fra alle sine poliske verv fra 1.3.17 
og ut valgperioden. Hun skriver i brevet at årsaken til at hun ønsker permisjon er at hun har to 
jobber i to ulike kommuner (Tromsø og Kåfjord), og mye pendling gjør det vanskelig for henne 
å følge opp sine verv på en ordentlig måte. I de ukene hun er på jobb i Tromsø er det vanskelig 
for henne å delta på møter i Nordreisa, og hun skriver at det derfor er best at vervene overtas av 
noen som kan ivareta vervene på best mulig måte. 
 
Helga Jæger Wigdel (Sv) har følgende verv: 

 Fast medlem i Nordreisa kommunestyre 
 Fast medlem i Miljø-, plan og utviklingsutvalget 
 Fast medlem i tilflyttingsnemd 
 Fast medlem i valgnemnda 
 Fast medlem i 17. mai komiteen 
 Representant i representantskapet for Nord-Troms Regionråd 
 Vararepresentant i samarbeidsutvalget ved Storslett skole 
 2. vararepresentant i formannskapet/administrasjonsutvalget 
 1. vararepresentant i helse- og omsorgsutvalget 
 Personlig varamedlem for Ole Morten Pedersen (Ap) i klagenemnda 

 
 
Kommuneloven § 15 pktl. Lyder : 
Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis 
tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller 
mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. 
I kommentarer til denne paragraf heter det mht flytting: 
Ved registreringspliktig flytting fra kommunen er også hovedregelen at en trer endelig ut av de 
verv som omfattes av §14 nr.1. Dersom vedkommende blir registrert tilbakeflyttet i løpet av en 
toårsperiode etter registrert utflytting, følger det av §15 nr. 1 andre setning at han/hun trer inn i 
vervet igjen. Med mindre det da foreligger grunnlag for fritak, må slik gjeninntreden ikke bare 
ansees som en rett, men også en plikt for vedkommende. 
 
Valgloven § 14-2 lyder: 
1) Fylkesordføreren eller ordføreren skal sørge for at fylkesvalgstyret eller valgstyret foretar 
nytt valgoppgjør dersom en representantplass i fylkestinget eller kommunestyret blir stående 
ubesatt  
For suppleringsvalg er det valglisten fra kommunestyrevalget som legges til grunn:  
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Vurdering 
Det vises til kommunelovens § 15 nr. 2 som har følgende ordlyd: 
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av 
valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte 
sine plikter i vervet.” 
 
Her åpnes adgang til å bli fritatt for tjeneste i vervet på grunnlag av søknad. Fritak er betinget av 
at vedkommende” ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine 
plikter i vervet”.  
Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helseforhold 
eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. 
Avgjørelsen må bli temmelig skjønnsmessig. Et avslag må under hver omstendighet være saklig 
motivert. Fritak kan gis for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden. 
Helga Jæger Wigdel (Sv) søker om permisjon for resten av valgperioden på grunn av hennes 
arbeidsforhold og det er vanskelighet for henne å skjøtte sine plikter i vervene. 
 
Kommunelovens § 16, 1. ledd 
Har medlemmer forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer såvidt mulig i 
den nummerorden de er valgt. Varamedlemmer innkalles fra den gruppe hvor det er forfall. 
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Bestemmelsene om supplering av formannskapet/fylkesutvalget ved uttreden eller varig forfall 
ble endret høsten 2006. Det skal nå velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. 
Suppleringsvalg skal foreta fra den gruppen som den uttredende tilhørte, jf. loven § 16 nr. 3. 
Med gruppe menes den gruppe som stiller til valg ved formannskapsvalget, ikke gruppe ved 
kommunestyrevalget. Lovendringen gjør det mulig – dersom uttreden skjer fra en gruppe basert 
på samarbeid mellom flere partier ved forholdsvalg – å velge et nytt medlem fra det samme 
partiet som den uttredende representerte.   
 
Prinsippet om kjønnsmessig representasjon gjelder også ved utskiftninger av medlemmer av 
formannskapet/fylkesutvalget i valgperioden. Bestemmelser om dette er tatt inn i 
kommuneloven § 16 nr. 3. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet komme fra det 
kjønn som er underrepresentert, dersom ikke begge kjønn vil være representert med minst 40 % 
av medlemmene etter utskiftningen. Kravet om 40 % representasjon gjelder her i forhold til 
organet, ikke i forhold til det enkelte listeforslag. 
 
Valgloven § 14-2 .Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til kommunestyret 
Ordføreren skal sørge for at valgstyret foretar nytt valgoppgjør dersom en representantplass i 
kommunestyret blir stående ubesatt. Ved innvilgelse av permisjon til Helga Jæger Wigdel (Sv) 
foretas det nyvalg av Kirsti Hansen Krone (Sv) som kom på 9 plass på valglisten til SV etter 
kommunestyrevalget høsten 2015. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2015/571-114 

Arkiv:                014  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 27.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa kommunestyre  
5/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 

 

Valg av samevalgstyre 

Henvisning til lovverk: 
Forskrift om valg til Sametinget, §17. Samevalgstyre. Stemmestyrer 

Valgstyrets innstilling 
Nordreisa kommune valgstyre anbefaler at Nordreisa kommunestyre oppnevner Nordreisa 
kommunes valgstyre til samevalgstyre for Sametingsvalget 2017. 
 
 

Saksopplysninger 
I de kommunene som har 30 eller flere i valgmanntallet skal det være et samevalgstyre som 
velges av kommunestyret selv. I de kommunene som har færre enn 30 manntallsførte 
fungerer valgstyret som samevalgstyre. 
 
Nordreisa kommune har over 30 i valgmanntallet til sametingsvalget. 
 
Nordreisa kommune valgstyre anbefaler at Nordreisa kommunestyre oppnevner Nordreisa 
kommunes valgstyre til samevalgstyre for Sametingsvalget 2017. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/512-9 

Arkiv:                011  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:      01.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 

Åpningstider for valglokalene - stortingsvalget og sametingsvalget 2017 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
 

Rådmannens innstilling 
Valglokalene i Nordreisa holder åpent til følgende tider:  
Søndag 10. september kl. 15.00 – 19.00 (søndagsåpent på Storslett) 
Mandag 11. september kl. 10.00 – 20.00  
 
Valglokalet på Havnnes holder åpent:  
Mandag 11. september kl. 10.00 – 18.00. 
 

 

Saksopplysninger 
Valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september.  
I følge valgloven § 9-2 kan kommunestyret i kommunen vedta at det på ett eller flere steder kan 
holdes valg også søndag før den offisielle valgdagen.  
 
Ved valget i 2015 hadde valglokalet på Storslett søndagsåpent fra kl. 15.00 – 19.00.  
 
Nordreisa kommunestyre har i sak 66/16 gjort vedtak at det ved stortingsvalget og 
sametingsvalget skal være søndagsåpent ved valglokalet på Storslett.  
 
Valgstyret må fastsette åpningstidene for de ulike valglokalene.  
 
Åpningstiden på Havnnes var ved valget i 2015 fra kl. 10.00 – 18.00.  
Fergerutene viser at det går ferge fra Havnnes kl. 18.30 med ankomst Rotsund kl. 18.40. 
 
Åpningstidene for de andre valglokalene har vært fra kl. 10.00 – 20.00. 
 
 
Vurdering 
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Det anbefales å videreføre tidligere praksis i forhold til åpningstider. 
På grunn av fergetidene fra Havnnes til Rotsund foreslås det at åpningstiden tilpasses fergeruta, 
selv om åpningstiden på Havnnes blir kortere enn i de andre valglokalene.

17



 

Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/512-26 

Arkiv:                011  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:   01.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 

Mottak av forhåndsstemmer på institusjoner og i hjemmet 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
 

Rådmannens innstilling 

 Mottak av forhåndsstemmer skal gjennomføres på følgende institusjoner:  
- Helsesenteret Sonjatun (sykehjemmet, DMS og sykestua) mandag 4. september. 
- Sonjatun omsorgssenter mandag 4. september.  
- Sonjatun bo- og kultursenter mandag 4. september. 

 Fristen for å søke om å få stemme hjemme settes til tirsdag 5. september innen kl. 15.00.  
 Valgstyret sørger for annonsering og ved oppslag på institusjonene.  

 

 

Saksopplysninger 
I henhold til valgloven § 8-3, pkt. 2 a) skal det gjennomføres forhåndsstemmegivning på  
institusjonene.  
Ved valget høsten 2015 ble det gjennomført forhåndsstemmegivning ved helsesenteret Sonjatun,  
Sonjatun omsorgssenter og ved Sonjatun bo- og kultursenter.  
 
Det ble også gjennomført mottak av forhåndsstemmer i private hjem (på grunn av sykdom/ 
uførhet).  
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av 
sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter § 8-3 pkt. 2, kan etter søknad til valgstyret avgi 
forhåndsstemme der de oppholder seg.  Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må 
være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom 
tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres (valgloven § 8-3, pkt. 6). 

Vurdering 
I henhold til valgloven skal det gjennomføres valg på institusjonene.  
Ved forhåndsstemmegivningen på institusjonene og ved mottak av stemmer hjemme skal det 
være to stemmemottakere til stede, valgloven § 8-1 pkt. 5. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/512-10 

Arkiv:                011  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:        01.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 

 

Valg av stemmestyrer til Stortings- og sametingsvalget 2017 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
Forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer 
Forskrift om valg til Sametinget 
 
Vedlegg 
1 Forslag til stemmestyrer ved stortings- og sametingsvalget 2017 
 

Rådmannens innstilling 
Følgende stemmestyrer vedtas: 
 
01- Storvik 
Eli May Grønlund  - leder 
Nancy Jørgensen  - nestleder 
Per Magne Bergland 
Verna Viken 
 
02 – Storslett 
Anne Marie Blomstereng - leder 
Beate Simonsen  - nestleder 
Ole Martin Strøm 
Aashild Olsen 
Beate Severinsen 
Åse M Hauan 
Knut Fossvoll 
Øyvind Mortensen 
Ingar Elvebakken 
Torstein Nygård 
Tove Jensberg Hansen 
Navn mangler 
 
03- Kjelderen 
Håkon Rosengren  - leder 
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Ruth Jenssen   - nestleder 
Terje Nordberg 
Svein Vangen 
 
04 – Sørkjosen 
Nils Tore Andreassen  - leder 
Herbjørg Fagertun  - nestleder 
Erling Isaksen 
Ann Mari Hansen 
Steinar Amundsgård 
 
05 – Rotsun 
Turid Fredrisken  - leder 
Lill Bakke   - nestleder 
Lars Trygve Jenssen 
Mari Kiil 
Øysteind Sandelin 
Per Steinar Andreassen 
 
06 -  Havnnes 
Jens Hansen   - leder 
Reidun Olsen   - nestleder 
Gunnar Johansen 
Herman Henriksen 
 
07 – Oksfjord 
Per Johnny Lyngmo  - leder 
Ann Helene Jensen  - nestleder 
Ellinor A. Halvorsen 
Silja Mikkelsen 
 
Arbeidsutvalget vil følge opp saken slik at stemmestyrene er fulltallig når valget skal avvikles. 
 
 

 

Saksopplysninger 
Det skal velges ett stemmestyre i hver valgkrets.  I Nordreisa kommune er det 7 valgkretser.  
Stemmestyrenes oppgave er å motta stemmer i valglokalene på valgdagen.  
Leder og nestleder velges blant medlemmene.  
Forslag på medlemmer i stemmestyrene har vært sendt ut til medlemmene med svarfrist 15.  
februar 2017. Ved svarfristens utløp hadde 3 foreslåtte medlemmer gitt tilbakemelding på at de ikke 
ønsket å sitte i stemmestyre.  Nye medlemmer er blitt forespurt pr. telefon. 
 
Valgloven § 9-3  
(4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til 
stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune.  
Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes 
til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke. 
Gjelder tilsvarende for sametingsvalget. 
 
Det vil bli foretatt kontroll av valglistene, slik at kandidater på valglistene ikke er medlemmer i 
stemmestyrene. 
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Nordreisa kommune 
           

 Arkivsaknr:       2016/512-27 

Arkiv:                011  

Saksbehandler:  Maylill 
Synnøve Henriksen 

 Dato:        06.03.2017 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/17 Nordreisa valgstyre 11.04.2017 

 

Mottak av forhåndsstemmer, godkjenning av stemmemottakere og  
åpningstid ved stortings- og sametingsvalget 2017 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
Valgforskriften 
Forskrift om valg til Sametinget 

Rådmannens innstilling 

 Følgende ansatte godkjennes som stemmemottakere: 
Ellinor Evensen, Maylill Henriksen, Birgitta Davidsen , Ragnhild Hammari 
Tove Larsen, Ranveig Jensen, Aud Hamnvik Hanssen, Christin Andersen, Bente Fyhn 
Linda Severinsen 

Servicetorget er ansvarlig for mottaket. 
 

 Mottak av ordinære forhåndsstemmer er fra og med 10. august til og med 8. september. 
Valglokale er rådhuset, møterom 1.etg.  Valglokale holdes åpent mandag – fredag kl. 
09.00 – 15.00.   Forhåndsstemmegivningen skal være avsluttet innen fredag 8. september 
kl. 15.00.   
 

 Tidligstemmegivning fra mandag 3. juli til og med 9. august, holdes på rådhuset, 
møterom 1.etg. i kommunens ordinære åpningstid, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00. 

 

Saksopplysninger 
Mottak av forhåndsstemmer har de senere år vært på rådhuset, møterom 1.etg.  Valgstyret må 
fastsette hvor forhåndsstemmer skal avgis og hvem som kan motta forhåndsstemmer. 
 
Den ordinære forhåndsstemmegivningen starter 10. august innenriks og fra 1. juli utenriks og på 
Svalbard og Jan Mayen. 
Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen innenriks, 
herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen utenriks. 
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For å sikre at forhåndsstemmegivningene kommer frem i tide, kan sysselmannen fastsette at 
forhåndsstemmegivningen på Svalbard skal avsluttes på et tidligere tidspunkt. 
 
Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at 
forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen. 
Fristen for å godkjenne forhåndsstemmer er flyttet fra valgdagen kl. 21.00 til tirsdag etter 
valgdagen kl. 17.00.  Fristendringen skal sikre at flest mulig forhåndsstemmer avgitt innenfor 
lovens frister teller med i valgoppgjøret. 
Det er vedtatt en ny postlov som fritar Posten for leveringsplikt på lørdager.  Dette påvirker 
forsendelsen av forhåndsstemmer da det betyr at forhåndsstemmer som blir avlagt etter 
innleveringsfristen fredag før valgdagen, blir liggende i kommunen frem til mandag før de blir 
sendt ut.  Å endre fristen for å godkjenne forhåndsstemmer til tirsdag etter valgdagen gir en 
ekstra dag til postombæring som kompenserer for at det ikke lenger blir levert post på lørdager.  
 
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi 
stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til 
servicetorget for å avgi tidligstemme i perioden fra 1. juli og frem til den ordinære 
forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.   
Stemmesedler vil ikke foreligge på det tidspunktet.  Velgere kan kun avgi rene partistemmer og 
ikke foreta endringer. 
 

Vurdering 
Ansatte ved servicetorget har hatt ansvaret for mottak av forhåndsstemmer i tillegg til andre 
ansatte i administrasjonen. Lokalet som brukes til forhåndsstemmemottak er møterommet i 1. 
etg (Ordførers møterom). 
 
Ved forhåndsstemmegivningen skal det fra 10. august være minst to stemmemottakere til stede 
ved mottak av forhåndsstemmer. 
Kandidater som er oppført på valglister til stortings- eller sametingsvalget kan ikke oppnevnes 
til valgfunksjonærer. 
 
Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær 
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 
1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Velgerne skal ha mulighet til å 
avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet. Stemmer tilhørende andre kommuner 
skal sendes videre fortløpende.   
 
Kommunen kunngjør tid og sted for tidligstemmegivning. Alle velgere skal kunne kontakte 
kommunen fra 1. juli og be om å få stemme. Tidligstemmegivning er ment som en særordning 
som skal være enkel å håndtere for kommunen. Under tidligstemmegivningen skal 
stemmeseddelkonvolutt, valgkort og omslagskonvolutt alltid benyttes.  Krav til to 
stemmemottakere gjelder ikke ved tidligstemmegivningen. Velgere trenger heller ikke valgkort 
for å avgi tidligstemme. Disse kortene blir ikke sendt ut før i månedsskiftet juli/august, men det 
er krav om legitimasjon. 
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