
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa valgstyre 
Møtested: Ishavsstudio, Halti 
Dato: 21.05.2019 
Tidspunkt: 15:00 – 15:15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Øyvind Evanger LEDER AP 
Olaug Bergset NESTL SP 
Siv Elin Hansen MEDL SV 
Terje Olsen MEDL H 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 
Anne Kirstin Korsfur MEDL FRP 
Sigleif Pedersen MEDL AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor-Arne Isaksen MEDL KRF 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen kunne møte Tor-Arne Isaksen KRF 

 
Merknader 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ellinor Evensen Sak- og arkivleder 

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Øyvind Evanger  Olaug Bergset 
Leder  
 
______________________  _______________________ 
Ellinor Evensen              Terje Olsen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 3/19 Referatsaker   
RS 3/19 Melding om fritak fra valg til kommunestyret - 

valg 2019 
 2019/364 

RS 4/19 Melding om fritak fra valg til kommunestyret - 
valg 2019 

 2019/364 

PS 4/19 Godkjenning av innkomne listeforslag 
kommunestyrevalget 2019 

 2019/364 

PS 5/19 Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 - 
Manntall, forhåndsstemming, stemmemottakere, 
åpningstider, stemmesteder og stemmestyrene 

 2018/334 

 
 

PS 3/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene enstemmig tatt til orientering. 
 

PS 4/19 Godkjenning av innkomne listeforslag kommunestyrevalget 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

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 
 



PS 5/19 Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 - Manntall, 
forhåndsstemming, stemmemottakere, åpningstider, stemmesteder og 
stemmestyrene 

Saksprotokoll i Nordreisa valgstyre - 21.05.2019  

Behandling: 
Valgstyret fremmet følgende endringsforslag: 
Endring av andre avsnitt under punkt 4. stemmestyrene: 
Dette innebærer at tidligere valg av stemmestyrer oppheves, og at nye stemmestyrer oppnevnes i 
tråd med delegasjon av myndighet gitt til valgstyret leder. 
 
Nytt punkt under 6. Delegasjon: 
 Å utnevne stemmestyrer 

 
Forslaget fra valgstyret enstemmig vedtatt. 
 
 

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 delegasjon av myndighet gitt til valgstyret leder. 
 
De er kun de oppnevnte medlemmene i stemmestyrene som skal signere møteboka. 
 
 

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 utnevne stemmestyrer 
 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. 
 


