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Åpningstider, valglokaler, stemmestyrer, delegasjon - valg 2021 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Stemmestyrer 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunedirektøren tilrår valgstyret å fatte følgende vedtak: 
 
1.Åpningstider valgdagen 
Valglokalene i Nordreisa holder åpent til følgende tider: 
Søndag 12. september kl. 12.00 – 19.00 (søndagsåpent valglokale på Storslett). 
Mandag 13. september kl. 10.00 – 20.00  
 
Valglokalet på Havnnes holder åpent mandag13. september fra kl 10.00 – 14.00 
 
2. Valgkretser- og lokaler i Nordreisa kommune 2021 
Valgkretser og valglokaler blir de samme som ved kommunestyrevalget i 2019: Storvik 
(Grendehus), Storslett (samfunnshus), Kjelderen (samfunnshus), Sørkjosen (gamlegården), 
Rotsund (grendehus), Havnnes (grendehus) og Oksfjord (grendehus).  
 
3. 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. 
 
 
4. Delegasjon 
Valgstyret vedtar å delegere følgende myndighet til valgstyrets leder:  
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 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  
 
 
5. Forhåndsstemming 
Ordinær forhåndsstemming legges til servicetorget og biblioteket innenfor normal arbeidstid. 
 
Det opprettes forhåndsstemmemottak 2. september 2021 fra kl 10.00 – 12.00 på Nord Troms 
videregående skole avd. Storslett. 
 
Forhåndsstemming på helse- og omsorgsinstitusjonene i kommunen gjennomføres 31. august.  
 
Søknadsfristen for å stemme hjemme eller der velger oppholder seg er kl. 10 den 10. september. 
 
Er du pålagt isolasjon på grunn av covid-19 kan velger søke frem til kl. 10.00 på valgdagen 
dersom velger stemmer i kommunen den er manntalsført i. 
 
Valgstyret henstiller til kommunedirektør om å stille nødvendig og tilstrekkelig mannskap til 
disposisjon for gjennomføring av valget. 
 
 

Saksopplysninger 
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 valget 2021. 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.   
 
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. Kommunedirektøren innstiller derfor på at en endrer dette til at hvert 
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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.  
 
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 kommunedirektøren 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. 
 
Personer som ikke har mulighet til å møte opp til forhåndsstemming eller valgting, kan søke om 
å få avgi stemme i sitt eget hjem.  
 
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 (31. 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. 
 
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).  
 
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. 
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Forslag til stemmestyrer Nordreisa kommune  
 

01 – Storvik 
   Leder   Nancy Jørgensen 
   Nestleder Per Magne Bergland 
   Medlem Værna Viken 
 
02 – Storslett 
   Leder  Beate Simonsen 
   Nestleder Annbjørg Evanger 
   Medlem Aashild Olsen 
 
03 – Kjelderen 
   Leder  Terje Nordberg 
   Nestleder Svein H. Vangen 
   Medlem May Halonen 
 
04 – Sørkjosen  
   Leder  Nils Tore Andreassen 
   Nestleder Tove Jensberg Hansen 
   Medlem Halvar Wahlgren 
 
05 – Rotsund  
   Leder  Turid Fredriksen 
   Nestleder Lill Bakke 
   Medlem Lars Trygve B. Jenssen 
 
06 – Havnnes 
   Leder  Jens Hansen 
   Nestleder Bente Fyhn 
   Medlem Ruth Uhlving 
 
07 – Oksfjord 
   Leder  Per Johnny Lyngmo 
   Nestleder Silja Mikkelsen 
   Medlem Ellinor A. Halvorsen 
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