Møteinnkalling

Kvæfjord kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Valgstyret
Ungdomshuset Fram, Borkenes
04.05.2017
12:00

Eventuelt gyldig forfall meldes til kommunens servicekontor på tlf 77 02 30 00 eller ved e-post:
postmottak@kvafjord.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlem.
Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:
Navn
Torbjørn Larsen
Karin Eriksen
Karoline Gabrielsen
Linda Wikeland
Bendiks H. Arnesen
Ola A. Danielsen
Jan Meyer

Funksjon
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

1

Representerer
AP
SP
AP
SV
AP
FRP
V

2

Saksnr

Innhold

PS 1/17

Valg 2017 - forhåndsstemmegivningen

PS 2/17

Fritz Kristiansen - søknad om fritak fra verv i Moelv stemmestyre.
Suppleringsvalg

PS 3/17

Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2017

PS 4/17
Fullmakt - prøving av innkomne forhåndsstemmer
Eventuelle tilleggssaker.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Larsen
ordfører
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
1/17

05.04.2017
2017/105

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
04.05.2017

Valg 2017 - forhåndsstemmegivningen

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord valgstyre godkjenner følgende personer som stemmemottakere i forbindelse med
forhåndsstemmegivningen ved valg til Storting og Sameting 2017 i Kvæfjord kommune: Anders
Bølgen, Arne Markus Vikholt, Jan-Roger Johansen, June Gjertsen, Karin Gunnesdahl, Lisbeth
Thornes Jacobsen, Ruth-Lise Olsen, Siv Jorid Strand og Susanne Gamst Maughan
2. Valgstyret vedtar at årets ordinære forhåndsstemmegivning i Kvæfjord kommune legges til
Kvæfjord rådhus, mandag-fredag kl 09:00-15:00 innenfor tidsrommet torsdag 10.august – fredag
8.september.
3. Velger som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på valgtinget,
kan henvende seg til valgstyrets sekretariat for avtale om å avgi (tidlig)stemme fra mandag 3.juli
og fram til forhåndsstemmegivningen tar til den 10.august.
4. Det gjennomføres ambulerende forhåndsstemmegivning følgende steder:
Boas
Kvæfjordheimen sykehjem
Husby sykehjem
Valgstyrets sekretariat gjør nærmere avtale om tidspunkt for ambulerende
forhåndsstemmegivning, innenfor rammene av punkt 2.
5. Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme innenfor disse rammer, kan
etter søknad mottatt hos kommunen senest tirsdag 5.september, få høve til å avgi forhåndsstemme
der hvor de oppholder seg.

Dokumenter i saken:
K-sak 73/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 – fastsetting av valgdag
K-sak 73/15 Valg til råd og nemnder med videre
K-sak 50/12 Delegeringsreglement og innstillingsrett
F-sak 46/15 Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2015
F-sak 45/15 Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2015
F-sak 44/15 Utpeking av forhåndsstemmemottakere
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Saksopplysninger
Det ble i K-sak 50/12 om kommunale delegeringsbestemmelser videreført en ordning der formannskapet
ivaretar funksjonen som valgstyre i Kvæfjord kommune. Dette ble imidlertid omstøtt i K-sak 73/15, ut fra
kravet om kjønnskvotering i likestillingsreglene, med valg av et særskilt valgstyre der sammensetningen
ikke fullt ut er identisk med sammensetningen av formannskapet. Valgstyret må derfor avvikles særskilt
møte og med særskilt føring av møteprotokoll.
Det skal i 2017 gjennomføres valg til Storting og Sameting. Velgere som ønsker det, kan avgi
forhåndsstemme innenriks fra 1.juli i valgåret og senest siste fredagen før valget, jf valgloven § 8-1.
Det følger av § 8-2 at som stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen fungerer stemmemottakere
oppnevnt av valgstyret. Også § 8-3 viser til bruk av «stemmemottakere oppnevnt av valgstyret» ved
(forhånds)stemmegivningen på helseinstitusjoner.
Sentral valghåndbok med oversikt over regelverk for gjennomføring av valg kan ses på:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/kampanjer/valgportal/valgmedarbeidere/valghandbok
/valghandbok_2013_bm.pdf.
Vurderinger
De lokale delegeringsfullmakter må, i kombinasjon med senere utpeking av særskilt valgstyre, oppfattes
dithen at den avgjørelsesmyndighet innenfor rammene av valgloven som ikke er tillagt kommunestyret
selv, nå hører under valgstyret. Samtidig har også valgloven plassert noen avgjørelser direkte hos
valgstyret. Utpeking av stemmemottakere er blant de forhold som ivaretas av valgstyret.
Tallet på forhåndsstemmemottakere ble ved valgavviklingen i 2013 utvidet fordi endret prosedyre i større
grad enn tidligere krevde to tilgjengelige stemmemottakere, ved at ordinær forhåndsstemmegivning fra et
gitt tidspunkt (i 2017 fra 10.august, jf valgloven §§ 8-1 første ledd og 15-5) ikke skjer ved bruk av
stemmeseddelkonvolutt, men ved at velgeren selv skal legge stemmeseddelen direkte i valgurne. Antallet
stemmemottakere må også ses mot at forhåndsstemmegivningen i hovedsak skjer under sommeren, der
flere av disse tidvis vil være fraværende ut fra ferieavviklingen. Det fleste av de foreslåtte
(forhånds)stemmemottakere har tidligere vært involvert i valgavviklingen i Kvæfjord kommune.
Den ambulerende forhåndsstemmegivningen foreslås i tråd med valgloven § 8-3 annet ledd avgrenset til
helse- og omsorgsinstitusjoner, dvs Boas, Kvæfjordheimen og Husby sykehjem, slik at Miniboas tas ut av
denne ordningen (slik praksis også var ved avstemningen om kommunereformen i 2016) da beboere her
tidligere knapt har avgitt (ambulerende) forhåndsstemme og derfor må antas å gjøre bruk av den ordinære
stemmegivning på valgting.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

28.02.2017
2017/6

Saksnr
2/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
04.05.2017

Fritz Kristiansen - søknad om fritak fra verv i Moelv stemmestyre. Suppleringsvalg

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord valgstyre vedtar at Fritz Kristiansen innvilges fritak fra vervet som medlem og nestleder
i Moelv stemmestyre.
2. Valgstyret vedtar med hjemmel i tildelt fullmakt slike suppleringsvalg for resterende del av
valgperioden 2016-2019:
Medlem i Moelv stemmestyre: ...
Nestleder i Moelv stemmestyre: ...

Dokumenter i saken:
Ragnhild Kristiansen 26.2.2017 Forfall fra valgstyre
K-sak 34/15 Suppleringsvalg til Borkenes stemmestyre
Saksopplysninger
Kommunestyret har for gjeldende periode valgt slikt stemmestyre for valgavvikling i Moelv stemmekrets:
Stemmestyre krets 1 Moelv
1 Klara Wollvik Sommerseth, Gullesfjordbotn (leder)
2 Fritz Kristiansen, Eidet (nestleder)
3 Magne Nicolai Johansen, Gullholm
4 Ann Torill Stenhaug, Gullholm

Varamedlemmer
1 Bernt Eide, Eidet
2 Ragnhild Kristiansen, Gullholm
3 May Moelv Johansen, Moelv

Det foreligger søknad om fritak fra vervet som medlem og nestleder i stemmestyret fra Fritz Kristiansen.
Søknaden er begrunnet i helsemessige årsaker.
Det følger av kommuneloven § 15 nr 2 at kommunestyret etter søknad kan frita ”for et kortere tidsrom
eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte
sine plikter i vervet”. Det heter i lovens kommentarutgave at «fritaksgrunn vil i første rekke være at
søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de
plikter vervet medfører» og videre at «avgjørelsen må nødvendigvis bli temmelig skjønnspreget».
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I utredningen som ligger til grunn for NOU 2016:4 Ny kommunelov, skriver kommunelovutvalget (side
396):
«Andre ledd er betydelig omskrevet sammenlignet med gjeldende rett, hovedsakelig for å tydeliggjøre og forenkle
forståelsen av hva som ligger i bestemmelsen. Bestemmelsen klargjør at det er opp til kommunestyret å avgjøre
hvor lang tid en fritakssøknad kan gis for. ... Fritak kan innvilges dersom det vil være til vesentlig ulempe for den
folkevalgte dersom vedkommende ikke innvilges fritak. Det siktes her først og fremst til forhold knyttet til den
folkevalgtes helsetilstand, arbeidsforhold, familieforhold og andre sterke velferdsgrunner. Etter bestemmelsen må
det foreligge vesentlig ulempe. Dette innebærer at det ikke skal være kurant å få fritak. ...»

Dersom Fritz Kristiansen innvilges fritak som omsøkt, bør det ut fra regler i kommuneloven § 16 foretas
suppleringsvalg til Moelv stemmestyre. Ved slikt suppleringsvalg må for listen ivaretas hensynet til
representasjon av begge kjønn; ved valg av fire eller fem medlemmer skal hvert kjønn være representert
med minst to.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter at Fritz Kristiansen ut fra helsemessige årsaker bør gis fritak fra vervet
som leder og nestleder i Moelv stemmestyre, hvorved kommunestyret samtidig bør gjennomføre
suppleringsvalg. Ved eventuelt suppleringsvalg må ivaretas kravet til kjønnsmessig representasjon i
stemmestyret.
Kommunestyret har under K-sak 34/15 vedtatt justering i kommunens delegeringsregler hvoretter
valgstyret kan foreta suppleringsvalg til stemmestyrene, i det må implisitt også ligge det å behandle
fritakssøknader for samme verv.
Stemmestyrets første oppgave vil være lokal gjennomføring av valgtinget ved høstens valg til Storting og
Sameting.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

25.04.2017
2017/105

Saksnr
3/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
04.05.2017

Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2017

Administrasjonssjefens innstilling
Valgstyret viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 73/16 og vedtar følgende stemmetider for årets
valgting i Kvæfjord kommune:
KRETS

STED

ÅPNINGSTID 10/9

1 Moelv
2 Flesnes
3 Vik
4 Borkenes

Moelv grendehus (tidl skole) søndag kl 1600-2000
Flesnes oppvekstsenter
søndag kl 1600-2000
Vik oppvekstsenter
søndag kl 1600-2000
Kvæfjord rådhus
søndag kl 1600-2000

ÅPNINGSTID 11/9

mandag kl 0900-1400
mandag kl 0900-1400
mandag kl 0900-1400
mandag kl 0900-2000

Dokumenter i saken:
K-sak 73/16 Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 – fastsetting av valgdag
K-sak 70/11 Valg til utvalg og nemnder med videre
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/kampanjer/valgportal/valgmedarbeidere/valghandbok
/valghandbok_2013_bm.pdf
Saksopplysninger
Det er i statsråd 22.4.2016 bestemt at valgdagen for stortings- og sametingsvalget i 2017 skal være mandag
11.september. Kommunestyret har under K-sak 73/16 med hjemmel i valgloven § 9-1 vedtatt at det i Kvæfjord
kommune også skal holdes valgting søndag 10.september.
Det følger av kommunens delegeringsregler punkt 42 Valgloven at valgstyret har avgjørelsesmyndighet etter
loven med tilhørende forskrifter, med unntak for § 4-2 (stemmestyrer; valgstyret foretar dog suppleringsvalg)
og den avgjørelsesmyndighet som ellers ligger til kommunestyret selv. Valgstyret bestemmer ellers etter § 9-3
hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. Valgstyret skal også kunngjøre tid
og sted for stemmegivningen, etablert praksis er at dette samordnes i fellesannonse med flere andre kommuner
i de mest leste lokalaviser og ellers ved høvelig oppslag på kommunens hjemmeside på internett.
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Kommunestyret har siste gang fastsatt endringer i inndelingen av stemmekretser under K-sak 70/11, da med
endring fra sju til fire stemmekretser: 1) Moelv, 2) Flesnes, 3) Vik og 4) Borkenes stemmekrets.

Vurderinger
Det foreslås at årets stemmegivning på valgtinget den 10. og 11.september skjer over samme lest som ved
valgavviklingen i 2015. Tidspunktene for stemmegivning er også avstemt med behovet for framdrift
under valgoppgjøret. Sammenholdt med forslaget omkring forhåndsstemmegivning medregnet såkalt
tidligstemmegivning, må dette antas å gi alle velgere tilstrekkelig mulighet for å avgi sin stemme ved
årets valg i Kvæfjord kommune.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

25.04.2017
2017/105

Saksnr
4/17

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
04.05.2017

Fullmakt - prøving av innkomne forhåndsstemmer

Administrasjonssjefens innstilling
1. Valgstyrets leder gis fullmakt til i samråd med valgstyrets sekretariat å organisere prøvingen av
forhåndsstemmegivningen slik at forhåndsstemmegivninger mottatt hos valgstyret til og med
tirsdag 12.september kl 17:00 blir underlagt tilstrekkelig prøving.
2. Valgstyret legger til grunn at forhåndsstemmegivninger som er godkjent før valgdagen mandag
11.september går til foreløpig opptelling senest fire timer før valglokalene stenger kl 20:00.
3. Valgstyret viser til at avgjørelse om ikke å godkjenne en stemmegivning må antas å være av
prinsipiell betydning, slike må derfor foretas av valgstyret selv. Myndighet til å godkjenne kurante
stemmegivninger kan skje innenfor rammene av vedtakets punkt 1 og 2.

Dokumenter i saken:
Valgloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57?q=valgloven
Valghåndboken:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/kampanjer/valgportal/valgmedarbeidere/valghandbok
/valghandbok_2013_bm.pdf
Saksopplysninger
Kommunelovens regler om delegering kommer til anvendelse i valgavviklingen. Delegeringsadgangen
omfatter derfor enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf kommuneloven §
10 nr. 4 og § 23 nr. 4.
Valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller administrasjonssjefen kan gis vedtaksmyndighet som ligger til
valgstyret etter loven. Konkrete enkeltsaker kan delegeres. I tillegg gis adgang til delegering i «typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning». Dette er en begrensning for hva valgstyret kan delegere og
for hvordan delegeringsfullmakten kan benyttes.
Det er ikke adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet i saker som må anses for å være av prinsipiell
betydning. Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser.
Bestemmelsen gir dermed rom for å vurdere hva som i det enkelte tilfelle er forsvarlig og hensiktsmessig.
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Det er ikke mulig å gi et eksakt svar på hva som anses å være av prinsipiell betydning slik at myndigheten
ikke kan delegeres. Saker av ren praktisk art vil sjelden vil være av prinsipiell betydning. Dette vil typisk
være gjøremål som å sette opp manntall og legge det ut til alminnelig ettersyn, foreta kunngjøringer, lage
lister over klager, underrette velgere og kandidater, trykking av stemmesedler og lignende.
Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger er heller ikke av prinsipiell betydning, og
kan også delegeres. Valgstyret kan imidlertid ikke overlate til lederen å utføre denne oppgaven alene.
Valgstyrets leder må gjøre det sammen med valgstyrets sekretariat. Dette følger av valgforskriften § 35
som sier at det skal være (minimum) to personer til stede ved åpning av stemmegivninger. Videre sier
denne at dersom åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter foregår samtidig, må dette ikke gjøres
av de samme personene, ut fra prinsippet om hemmelig valg.
Myndighet som typisk vil være av prinsipiell betydning, og som dermed ikke kan delegeres, er for
eksempel å treffe avgjørelser om ikke å godkjenne en stemmegivning, slike avgjørelser må derfor foretas
av valgstyret selv.
Vurderinger
Av hensyn til framdriften i valgoppgjøret, foreslås det at valgstyret slår fast de nødvendige fullmakter til å
prøve forhåndsstemmegivningen, dvs både prøving av stemmegivninger og prøving av stemmesedler, der
førstnevnte åpner for sistnevnte prøving. Dersom en stemmegivning er forkastet, skal ikke
stemmeseddelen undergis noen form for prøving (godkjenning).
Det foreslås derfor at valgstyret fastslår fullmakt for valgstyrets leder til, i samråd med valgstyrets
sekretariat, å organisere prøving av forhåndsstemmegivningen slik at forhåndsstemmegivninger mottatt til
og med tirsdag 12.september kl 17:00 blir underlagt prøving (tidsfristen er forlenget i 2016 uten at
valghåndboken så langt er oppdatert). Samtidig bør dog mest mulig av forhåndsstemmegivningen kunne
inngå i foreløpig opptelling som gjennomføres senest fire timer før valglokalene stenger mandag
11.september kl 20:00. Ut fra overstående må avgjørelse om ikke å godkjenne en stemmegivning foretas
av valgstyret selv, om nødvendig også med eget møte som avvikles i løpet av 12.september, etter at
eventuelt sent innkomne forhåndsstemmegivninger har vært gjenstand for prøving.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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