
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa valgstyre 
Møtested: Ishavsstudio, Halti 
Dato: 21.05.2019 
Tidspunkt: Ca. 15:00/16:00, rett etter at møtet i kommunestyret er avsluttet 

 
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 3/19 Referatsaker



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Guro Charlotte Boltås 
Rotsundelv 22 
9153  Rotsund 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/364-20 4491/2019 014 29.04.2019 

Melding om fritak fra valg til kommunestyret - valg 2019 

Viser til søknad om fritak datert 26.04.19, for oppføring på listeforslag til kommunestyrevalget 
2019.  
 
Guro Charlotte Boltås gis fritak for oppføring på Senterpartiets liste ved kommunestyrevalget 
2019, jfr. valglovens §3-4. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger      Maylill Synnøve Henriksen 
Ordfører   Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Utskrift:  Referat valgstyret 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Lill Beate Josefsen 
Einevegen 11 
9151  Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/364-19 4489/2019 014 29.04.2019 

Melding om fritak fra valg til kommunestyret - valg 2019 

Viser til søknad om fritak datert 27.04.19, for oppføring på listeforslag til kommunestyrevalget 2019.  
 
Lill Beate Josefsen gis fritak for oppføring på Nordreisa Høyres liste ved kommunestyrevalget 2019, 
jfr. valglovens §3-4. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger      Maylill Synnøve Henriksen 
Ordfører   Konsulent 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Utskrift: Referat valgstyret 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/364-28 

Arkiv:                014  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 07.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa valgstyre  

 

Godkjenning av innkomne listeforslag kommunestyrevalget 2019 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven  

 
 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmann tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 
 
Innkomne listeforslag fra nedenstående partier med endringer som er nevnt under vurdering, 
godkjennes som offisielle valglister ved Kommunestyrevalget 2019 i Nordreisa kommune: 
Arbeiderpartiet 
Høyre 
Fremskrittspartiet 
Kristelig folkeparti 
Sosialistisk venstreparti 
Senterpartiet 
 

Saksopplysninger 
Fristen for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 utløp 31. mars 2019.  
 
Ved fristens utløp var det innlevert listeforslag fra følgende registrerte partier: 
Arbeiderpartiet 
Høyre 
Fremskrittspartiet 
Kristelig folkeparti 
Sosialistisk venstreparti 
Senterpartiet 
 
Valglovens kapittel 6 har bestemmelser om hvilke krav som stilles til valgliste. Et forslag til 
valgliste må oppfylle følgende krav for å kunne godkjennes: 

- Listeforslaget må være innlevert senest 31. mars i valgåret.  
- Det må angis hvilket valg det gjelder.  

Vedlegg 
1 Innkomne listeforslag kommunestyrevalget 2019 
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- Overskriften på listeforslag fra registrerte parti skal være partiets registrerte navn.  
- Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget inneholde minst 7 og i Nordreisa maks 41  

forskjellige navn når kommunestyret har 21 representanter.  
- Et listeforslag må ikke ha felles kandidat med annet listeforslag som gjelder samme  

valg.  
- Kandidatene skal være betegnet med fornavn og etter navn og fødselsår. Stilling  

og/eller bostedsadresse kan føres opp og for å unngå forveksling skal det gjøres.  
- Listeforslag vedr. kommunestyrevalg skal være under tegnet av 2 styremedlemmer  

for partiets lokalavdeling.  
- Listeforslaget skal angi en tillitsvalgt med vararepresentant som skal representere  

lista etter at den er innlevert for godkjenning.  
- Som vedlegg til listeforslaget skal det følge en oversikt over fødselsdato og 

bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget og oversikt over 
fødselsdato til kandidatene. Dersom en kandidat til kommunestyrevalget ikke er  
innført i folkeregistret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres må det  
legges ved erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. 
Det må også legges ved erklæring fra kandidat som ikke er valgbar på grunn av sin 
stilling om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.  

 
Samtlige innleverte listeforslag oppfyller ovennevnte krav. 
 

Vurdering 
Bosted for to kandidater er korrigert til folkeregistret adresse. Kandidater med persontillegg er 
markert med fet skrift i vedlagte listeforslag.  
 
Valgbarheten er kontrollert for de enkelte kandidater. Samtlige oppfyller de  
lovbestemte vilkår med hensyn til valgbarhet. 
 
I henhold til valglovens § 6-6 (4) er samtlige kandidater som er oppført  
på listeforslag underrettet. I underretningen er det gjort rede for valglovens fritaksgrunner.  
 
Rett til å kreve seg fritatt fra valg til Kommunestyret har (jfr. Valglovens § 3-4):  
a) den som har gjort tjeneste som medlem av Kommunestyret de siste fire år  
b) den som har rett til fritak etter andre lover  
c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen  
andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av  
d) den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i  
vervet.  
 
Innen fristens utløp 26.4.19 er det innkommet to søknader om fritak, en fra Høyres liste og en 
fra Senterpartiets liste. Partiene er tilskrevet og er gjort oppmerksom på at når det settes inn nye 
kandidatnavn, må tillitsvalgt legge fram en skriftlig erklæring fra den nye kandidaten om at 
vedkommende er villig til å stå på lista. Det kan ikke settes inn navn som er ført opp på annet 
listeforslag for samme valg. 
 
Innen fristens utløp 7.5.19 har begge partier gitt tilbakemelding på at det ikke settes inn nytt 
navn, og dermed rykker de etterfølgende kandidater opp i uforandret rekkefølge.  
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Nordreisa

Listeforslag

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Listeforslag: Arbeiderpartiet Status: Til behandling av valgstyret

1 Hilde Anita Nyvoll 1976 Storslett

2 Sigleif Pedersen 1960 Sørkjosen

3 Sigrund Hestdal 1957 Sørkjosen

4 Tore Konrad Elvestad 1952 Sappen

5 Lise Beate Brekmoe 1980 Kjelleren

6 Rodner Nilsen 1963 Storslett

7 Kari Silvana Wara 1963 Storslett

8 Rune Benonisen 1973 Storslett

9 Agnes Julie Bjørgve 1968 Rotsundelv

10 Trond Harald Bjerkmo 1965 Sørkjosen

11 Trude Elisabeth Lilleng 1973 Oksfjord

12 Terje Ansgar Eriksen 1964 Sørkjosen

13 Ida Ovedie Bakkejord Musum 1951 Sørkjosen

14 Hans Halden 1956 Sørkjosen

15 Gunn Merete Mandal 1962 Oksfjordhamn

16 Torkjell Andersen 1969 Storslett

17 Elisabeth Gulbrandsen 1971 Spåkenes

18 Knut Morten Pedersen 1948 Storslett

19 Beate Helen Severinsen 1973 Storslett

20 Jan-Tore Nikolaisen 1976 Storslett

21 Linda Therese Fjellheim 1982 Reisadalen

22 Trond-Ove Holmgren 1969 Sørkjosen

23 Wanja Elisabeth Bjerkmo 1974 Sørkjosen

24 Bjarne Johannes Johannessen 1969 Sørkjosen

SideLister og kandidater07.05.2019 14:05:03 1
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Nordreisa

Listeforslag

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Listeforslag: Fremskrittspartiet Status: Til behandling av valgstyret

1 Anne Kirstin Korsfur 1963 Sørkjosen

2 Arthur Johan Tørfoss 1956 Tørfoss

3 Ann-Kristin Thorheim 1965 Storslett

4 Else Marie Haugstad 1982 Storslett

5 Oddvar Magne Olsen 1975 Storslett

6 Jonny Kai Henriksen 1958 Sørkjosen

7 Line Olsen Ørstad 1970 Storslett

8 Bjørn Johannes Garden 1964 Storslett

9 Ragnhild Hammari 1956 Storslett

10 John Roald Karlsen 1954 Storslett

11 Svetlana Thomassen 1971 Sørkjosen

12 Mette Johansen-Vik 1964 Storslett

13 Harald Willy Henriksen 1946 Storslett

14 Else Marie Emilsdatter 1958 Storslett

15 Jens Oddvar Thomassen 1941 Oksfjordhamn

16 Paul Andor Pedersen 1946 Rotsund

17 Rikke Gausdal Larsen 1982 Storslett

SideLister og kandidater07.05.2019 14:05:03 2

9



Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Nordreisa

Listeforslag

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Listeforslag: Høyre Status: Til behandling av valgstyret

1 Karl-Gunnar Skjønsfjell 1972

2 Herborg Alise Ringstad 1954

3 Terje Olsen 1951

4 Johanne Marie Olaussen 1991

5 Tore Yttregaard 1951

6 Per Sverre Moen 1968

7 Siri Ytterstad 1971

8 Kyrre Løvoll 1972

9 Hermann Olaussen Hermansen 1991

10 Karoline Olaussen 1999

11 Kjetil Reiersen 1966

12 Jan Ketil Karlsen 1974

13 Eskel Isaksen 1978

14 Eskil Vollstad 1958

15 Anne Merete Siri Fyhn 1975

16 Bjørn Arne Olsen 1960

17 Jan Børre Johansen 1971

18 Marius Johansen 1982

19 Bjarne Henry Josefsen 1949

20 Margit Cecilie Myrvang 1947

21 Kristian Bakke 1962

22 Asveig Elisabeth Hasselberg 1948

23 Margit Hansen-Krone 1925

SideLister og kandidater07.05.2019 14:05:03 3
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Nordreisa

Listeforslag

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Listeforslag: Kristelig Folkeparti Status: Til behandling av valgstyret

1 Tor-Arne Isaksen 1986 Storslett

2 Anne-Rose Albrigtsen Mikkelsen 1981 Storslett

3 Oddbjørn Johansen 1978 Storslet

4 Davida Olsen 1971 Rotsund

5 Adrian Andreassen 1998 Rotsund

6 Arnhild Andreassen 1969 Rotsund

7 Peter Vang 1978 Rotsund

8 Randi Viken Nilsen 1988 Steinsvik

9 Liv Anita Johansen 1974 Storslett

10 Inger-Marie Blomli-Hansen 1988 Blomlli

11 Eva Reiersen 1973 Sørkjosen

12 Nils Halvard Sandøy 1976 Rotsund

13 Eirik Kristiansen 1971 Storslett

SideLister og kandidater07.05.2019 14:05:03 4
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Nordreisa

Listeforslag

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Listeforslag: Senterpartiet Status: Til behandling av valgstyret

1 Olaug Petra Bergset 1958 Sappen

2 Tanja Veronica Birkeland 1969 Straumfjord

3 Svein-Erik Falk 1978 Storslett

4 Ragnhild Sellevoll Dyrstad 1997 Storslett

5 Torbjørn Johansen 1977 Oksfjord

6 Pål Halvor Bjerkli 1974 Straumfjord

7 Johanne Elfrida Sommersæter 1950 Straumfjord

8 Knut Ivar Skogvold 1944 Kildalen

9 Isabel Kanutte Vangen 1986 Svartfoss

10 Jan Harald Tørfoss 1970 Tørfoss

11 Kirsti Marit Steinlien 1965 Tømmernes

12 Rune Bjerkli 1967 Straumfjord

13 Harald Arne Johannes Evanger 1953 Bakkeby

14 Jarle Kiil 1952 Spåkenes

15 Tove-Mette Kristiansen 1978 Storslett

16 Ola Helge Dyrstad 1964 Storslett

17 Marit Isaksen 1970 Oksfjord

18 Kay Arne Bøklepp 1984 Rotsund

19 Karina Nordberg 1989 Reisadalen

20 Hugo Bjørnnes 1957 Høgegga

21 Arne Martin Kristiansen 1946 Moan

22 Ivar Magnus Enoksen 1947 Rotsund

23 Olaf Malvin Skogmo 1941 Spåkenes

SideLister og kandidater07.05.2019 14:05:03 5
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget 2019 i Nordreisa

Listeforslag

Kandidatnr. Navn Fødselsår StillingBosted

Listeforslag: SV - Sosialistisk Venstreparti Status: Til behandling av valgstyret

1 Siv Elin Hansen 1974 Storslett

2 Tom Vegar Kiil 1974 Spåkenes

3 Fred Erlend Nordgård Rundhaug 1980 Tømmernes

4 Birgit Dorothea Nielsen 1961 Flatvoll

5 Magne Anthun 1974 Storslett

6 Borghild Braastad 1965 Snemyr

7 Arnold Jensen 1942 Straumfjordeidet

8 Maryna Makarenko 1982 Storslett

9 Randi Jørgine Jenssen 1956 Storslett

10 Olav Rokne Erichsen 1953 Straumfjord

11 Astrid Synnøve Veseth 1965 Storslett

12 Oliva Braastad 2000 Snemyr

13 Ole Martin Johansen 1947 Straumfjordeidet

14 Ida-Cecilie Aronsen 1987 Moskodal

15 John Roald Vassbotn 1971 Storslett

16 Ane Evensen Storaas 1988 Kjelleren

17 Bjørg Irene Lyngsmark Hanssen 1948 Storslett

18 Kjetil Bjørklid 1955 Storslett

19 Kirsti Hansen-Krone 1955 Storslett

20 Åse Marie Hauan 1961 Storslett

21 Geirmund Vik 1942 Flatvoll

SideLister og kandidater07.05.2019 14:05:03 6
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/334-33 

Arkiv:                014  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 07.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Nordreisa valgstyre 21.05.2019 

 

Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 - Manntall, forhåndsstemming, 
stemmemottakere, åpningstider, stemmesteder og stemmestyrene 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Forslag til stemmestyrer ved kommunestyre 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 
 

1. Manntall til offentlig ettersyn 
Manntall legges til offentlig ettersyn på Servicetorget, Nordreisa rådhus, fra det 
tidspunktet er klart etter skjæringsdatoen frem til valgdagen 9. september 

 
2. Åpningstider valgdagen 

Valglokalene i Nordreisa holder åpent til følgende tider: 
Søndag 8. september   kl. 15.00 – 19.00 (søndagsåpent valglokale på Storslett). 
Mandag 9. september  kl. 10.00 – 20.00  
 
Valglokalet på Havnnes holder åpent mandag 9. september fra kl 10.00 – 18.00 
 

3. Valgkretser- og lokaler i Nordreisa kommune 2019 
Valgkretser og valglokaler blir de samme som ved stortingsvalget i 2017: Storvik 
(Grendehus), Storslett (samfunnshus), Kjelderen (samfunnshus), Sørkjosen (gymsal), 
Rotsund (grendehus), Havnnes (grendehus) og Oksfjord (grendehus).  
 

4. Stemmestyrene 
Valgstyret vedtar å redusere antall medlemmer i stemmestyrene til tre personer i hver 
krets, slik loven krever. De velges som leder, nestleder og medlem. Alle som for øvrig 
gjør tjeneste i valglokalene blir valgfunksjonærer..   
 
Dette innebærer at tidligere valg av stemmestyrer oppheves og at nye stemmestyrer 
oppnevnes i tråd med vedlegg i denne saken. 
 
De er kun de oppnevnte medlemmene i stemmestyrene som skal signere møteboka. 
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5. Godtgjørelse til stemmestyrer 
Godtgjørelse til stemmestyrer er regulert i §12 Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i 
Nordreisa kommune gjeldende fra 26.06.2018.  

  
Valgfunksjonærer mottar godtgjørelse som møtende medlem/varamedlem. 

 
6. Delegasjon 

Valgstyret vedtar å delegere følgende myndighet til valgstyrets leder:  
 å godkjenne fritak og foreta suppleringsvalg av stemmestyrene og for øvrig i 

samråd med stemmestyrene rekruttere nødvendig bemanning i tilknytning til 
stemmelokalene på valgdagen.  

 å avgjøre sted, dato og åpningstid for forhåndsstemmemottakene innenfor de 
rammene valgstyret bestemmer  

 å utnevne/supplere forhåndsstemmemottakere  
 

 
7. Forhåndsstemming 

Ordinær forhåndsstemming legges til servicetorget innenfor normal arbeidstid. 
I tillegg utvides åpningstiden med langåpent en dag i uken og en lørdag på nærmere 
bestemte datoer og tidspunkt. 
 
Det opprettes forhåndsstemmemottak på nærmere bestemt dato på Nord Troms 
videregående skole avd. Storslett. 
 
Forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjonene i kommunen gjennomføres 28. 
august.  
 
Frist for å søke å få avgi forhåndsstemme hjemme settes til 29. august. Denne 
forhåndsstemmegivningen gjennomføres fortløpende. 

 
Valgstyret henstiller til rådmannen om å stille nødvendig og tilstrekkelig mannskap til disposisjon 
for gjennomføring av valget. 
 
 

Saksopplysninger 
Manntall til offentlig ettersyn  
30. juni tas manntallet ut fra folkeregisteret. Det er der en er folkeregisterført den datoen som 
avgjør om og hvor en har stemmerett. Så snart som mulig etter dette skal valgstyret legge 
manntallet ut til offentlig ettersyn. Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og må også 
opplyse om adgangen til og framgangsmåten for å kreve feil rettet.  
De siste valgene har manntallet vært utlagt på servicetorget, og det har fungert fint. 
 
Åpningstider 
Valgdagen for kommunestyre og fylkestingsvalget er fastsatt til mandag 9. 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. Nordreisa kommunestyre har gjort vedtak 
på at det ved årets valg skal være søndagsåpent ved valglokalet på Storslett.  
Det anbefales å videreføre tidligere praksis i forhold til åpningstider. På grunn av fergetidene fra 
Havnnes til Rotsund er åpningstiden tilpasset fergeruta, selv om åpningstiden på Havnnes blir 
kortere enn i de andre valglokalene.  
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Organisering  
Valget er organisert med et valgstyre som har ansvar for gjennomføringen i hele kommunen, 
stemmestyrer i hver av valgkretsene som administrerer stemmegivingen på de enkelte 
valglokalene og en valgadministrasjon som tilrettelegger for sikker valggjennomføring. 
 
Delegasjon til valgstyrets leder  
Det er en omfattende operasjon å sikre god valggjennomføring. Forberedelsene bør av 
ressursmessige hensyn foregå gjennom hele valgåret, og under valgavviklingen. Det innebærer 
at det forholdsvis ofte må tas formelle beslutninger som det er uhensiktsmessig å involvere hele 
valgstyret i.  
Det er gitt delegasjon til arbeidsutvalget å treffe avgjørelser i saker av kurant karakter som 
gjelder kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.  
Det ønskes at valgstyrets leder også får fullmakt til å frita medlemmer i stemmestyrene og 
supplere disse. Det vil også være praktisk at valgstyrets leder også får myndighet til å avgjøre 
sted, dato og åpningstider for forhåndsstemmemottak innenfor de rammene som valgstyret har 
trukket.  
Stemmestyrer  
Valgloven fastslår at stemmestyrene skal ha minst tre medlemmer. Det er opp til kommunen 
selv å bestemme hvor mange ut over det. I Nordreisa har en tradisjonelt gjort det slik at alle som 
gjør tjeneste som stemmemottakere (valgfunksjonærer) i stemmelokalene er medlemmer av 
respektive stemmestyrer.  De har ved de siste to valga hatt fra 4 til 12 medlemmer:  
Storvik 4, Storslett 12, Kjelderen 4, Sørkjosen 5, Rotsund 6, Havnnes 4 og Oksfjord 4. 
 
Stemmestyret har status som fast utvalg i tråd med kommuneloven. Å operere med 39 
stemmestyremedlemmer blir en uforholdsmessig tungvint ordning som innebærer unødvendig 
mye formaliteter. Rådmannen innstiller derfor på at en endrer dette til at hvert stemmestyre får 
tre medlemmer, og at rekruttering av valgfunksjonærer blir et praktisk anliggende som ivaretas 
av valgsekretariatet i samråd med stemmestyrene og valgstyrets leder.  
Det er kun de utnevnte medlemmene i stemmestyrene som skal signere møteboka.  

Stemmestyrenes godtgjørelse 

Godtgjørelse til stemmestyrer og valgfunksjonærer er regulert i Reglement for folkevalgtes 
arbeidsvilkår i Nordreisa kommune gjelde fra 26.06.2018 §12. 
 
Alle som gjør tjeneste som valgfunksjonærer i valglokalene gis en godtgjøring som kommer i tillegg til 
ordinær lønn. For medarbeidere som ikke er ansatt i kommunen er det også mulig å kreve tapt 
arbeidsfortjeneste.  
 
Administrasjon  
Sak- og arkivleder og konsulent ved servicetorget er administrativ valgansvarlige i Nordreisa. 
Disse utgjør sammen med de andre ansatte på servicetorget valgstyrets sekretariat 
(valgadministrasjon). Til sjuende og siste er det likevel rådmannen som er hovedansvarlig for 
den administrative valggjennomføringen.  
Det er strenge krav til gjennomføringen av valget. Det gjelder ikke bare på selve valgdagen, men 
også i måneden forut. Som ved tidligere valg er det derfor helt nødvendig å involvere større 
deler av organisasjonen for å få dette i havn. Fra forhåndsvalget starter (10. august) og til og 
med valgdagen, er det behov for vesentlige personelle ressurser som må hentes fra de ulike 
etatene. Det er avgjørende for å opprettholde engasjementet og viljen til ekstra innsats, at 
medvirkning i valggjennomføringen framsnakkes på alle niåver. 
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Forhåndsstemming, tidligstemming  
Fra 1. juli er det mulig å avgi stemme for de som ikke kan nyttiggjøre seg forhåndsstemmingen 
eller avgi stemme på valgdagen. De kan da bare stemme på partier, ikke på personer. 
Tidligstemming har kun vært mulig i servicetorget, og rådmannen innstiller på at det 
videreføres.  
 
Forhåndsstemmingen kan skje fra 10. august til og med fredag 6. september. Det legges som 
vanlig opp til at det skjer på servicetorget innenfor normal arbeidstid. I tillegg ønsker rådmann 
at arbeidsutvalget og leder av valgstyret utvider med langåpent enkelte dager og en lørdag før 
valget. 
Det legges opp til forhåndsstemme mottak på Nord-Troms videregående skole på en bestemt 
dag. 
 
Personer som ikke har mulighet til å møte opp til forhåndsstemming eller valgting, kan søke om 
å få avgi stemme i sitt eget hjem. Fristen for å søke om slik stemmegiving settes til 29. august.  
 
Loven pålegger oss å motta stemmer på institusjoner. For Nordreisas del gjelder det 
Omsorgssenteret, Bo- og kultur og Sonjatun sykehjem. Mottak av stemmer gjennomføres iløpet 
av en dag (28. august). 
 
For å gjennomføre et såpass ambisiøst opplegg for mottak av forhåndsstemmer, kreves det, som 
nevnt, store personelle ressurser. De ansatte i servicetorget og valgstyrets sekretariat er naturlige 
deltakere i dette arbeidet. I tillegg har det vist seg nyttig å trekke inn medlemmer av 
stemmestyrene, slik at de gjennom dette får opplæring og øving. Ut over disse er det foreslått at 
leder av valgstyret får fullmakt til å supplere med flere stemmemottakere. 
 
I 2017 ble det avgitt totalt 798 forhåndsstemmer i Nordreisa og i 2015 hadde 482 forhåndsstemt.  
Valgdeltakelsen i 2017 var på 70,2% og i 2015 var den på 60,2. Det viser at økt 
forhåndsstemming også fører til økning av valgdeltakelsen. Forhåndsstemming er også med på å 
dempe presset på valglokalene på valgdagen. 
 
Opptelling  
Valgdagen er kommunen pålagt å telle alle stemmer to ganger, hvorav en gang manuelt. For 
Nordreisas vedkommende vil det si at den manuelle tellingen foregår på rådhuset og klargjøres 
for maskinelt (skannes).  
 
Kirkevalget  
Kirkevalg skal holdes samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget over hele landet. 
Menighetsrådet fastsetter hvor stemmegivningen skal foregå ut fra lokale forhold og muligheter. 
Kirkevalget skal etter regelverket finne sted i umiddelbar nærhet av kommunens valglokaler, 
dersom dette lar seg gjennomføre.  
For menighetsrådet gjelder det å gjøre det enkelt for velgerne å slå «to fluer i ett smekk» ved at 
en slipper å dra et annet sted enn der kommunestyre- og fylkestingsvalget foregår. For 
kommunen gjelder det at oppfordringen til å delta i kirkevalget ikke framstår som 
«påtrengende». Det må være frivillig – både i formell og reell forstand – å delta i kirkevalget.  
Det kom frem etter valget i 2017 at noen velgere reagerte på at de ble «henvist» til lokalene for 
kirkevalget. Noen steder oppfattet valgfunksjonærene at det var for tett mellom valglokalet og 
lokalet for kirkevalget og at kirkevalgets funksjonærer var i overkant ivrige.  
Rådmannen vil presisere at de to valgene må være tydelig atskilt og at kommunestyre- og 
fylkestingsvalgets legitimitet må ha prioritet. 
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Å bidra til et levende demokrati er blant de viktigste av kommunens mange oppgaver. Det er 
avgjørende for demokratiets legitimitet at valget skjer på en tillitsvekkende og respektfull måte. 
Det innebærer at det må stilles nødvendige ressurser til disposisjon for gjennomføringen. 
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Forslag til stemmestyrer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019  
 

01 – Storvik 
   Leder 
   Nestleder 
   Medlem 
 
02 – Storslett 
   Leder 
   Nestleder 
   Medlem 
 
03 – Kjelderen 
   Leder 
   Nestleder 
   Medlem 
 
04 – Sørkjosen  
   Leder 
   Nestleder 
   Medlem 
 
05 – Rotsund  
   Leder 
   Nestleder 
   Medlem 
 
06 – Havnnes 
   Leder 
   Nestleder 
   Medlem 
 
07 – Oksfjord 
   Leder 
   Nestleder 
   Medlem
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