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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.06.2019
2019/76

Saksnr
2/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.06.2019

Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2019

Administrasjonssjefens innstilling
1. Valgstyret vedtar at årets ordinære for forhåndsstemmegivning legges til Kvæfjord rådhus,
mandag-fredag kl 09:00-15:00 i tidsrommet mandag 12.august - fredag 6.september.
2. Velger som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på ordinært
valgting, kan henvende seg til valgstyrets leder eller valgstyrets sekretariat for avtale om å avgi
stemme fra onsdag 1.juli og fram til forhåndsstemmegivningen tar til.
3. Det tilbys ambulerende stemmegivning på Boas, Kvæfjordheimen sykehjem og Husby sykehjem.
Valgstyrets leder eller valgstyrets sekretariat gjør avtale om tidspunkt innen valglovens rammer.
4. Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme innenfor disse rammer, gis
etter søknad mottatt hos valgstyrets leder eller valgstyrets sekretariat senest tirsdag 3.september
høve til å avgi forhåndsstemme der hvor velgeren oppholder seg.

Dokumenter i saken:
Valgstyrets sak 1/19 Godkjenning av innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Kvæfjord
K-sak 24/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 – fastsetting av valgdag
K-sak 30/17 Delegeringsreglement
https://www.regjeringen.no/contentassets/328b3cb156974d358f63319277a52837/valghandboken_2019.pdf

Saksopplysninger
Det skal gjennomføres kommunestyrevalg og fylkestingsvalg mandag 9.september. Kommunestyret har
med hjemmel i valgloven i tillegg vedtatt at det i Kvæfjord kommune også skal holdes valg søndag
8.september.
Kommunestyret har fra 2015 valgt særskilt valgstyre i Kvæfjord kommune etter at denne funksjonen
tidligere ble ivaretatt av formannskapet. Valgstyret er via kommunestyrevedtak om delegeringsreglement
kapittel 47, tillagt avgjørelsesmyndighet etter valgloven med tilhørende forskrifter og endringer i loven,
med unntak for saker som ligger til kommunestyret selv å avgjøre i henhold til lov, forskrift eller
reglement. Administrasjonssjefen kan avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning.
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Ordinær forhåndsstemmegivning foregår fra 10.august i valgåret, jf valgloven § 8-1 første ledd, eventuelt
påfølgende hverdag dersom 10.august faller på lørdag eller helligdag, jf § 15-5. Forhåndsstemmegivning
kan ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen, jf § 8-1 annet ledd. Det tilligger velgeren selv å
sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer fram til valgstyret senest kl 17 dagen etter
valgdagen.
Det følger ellers av valgloven § 8-3 at forhåndsstemmegivning skal foregå i egnet lokale og ellers hos
stemmemottaker oppnevnt av valgstyret på helseinstitusjoner og der hvor valgstyret ellers beslutter at det
kan mottas forhåndsstemmer. Velger som oppholder seg innenriks og som på grunn av sykdom eller
uførhet ikke kan avgi stemme, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknad må være kommet inn til kommunen. Fristen må settes til
et tidspunkt i perioden mellom tirsdag og fredag i siste uken før valget. Søknadsfristen kunngjøres.
Kommunaldepartementet oppfordrer kommunene å vurdere bruk av en langdag i uken, eventuelt også å
holde åpent på lørdager, for å sikre tilstrekkelig tilgjengelighet til valglokalet. Det er i valghåndbok også
pekt på andre aktuelle tiltak som har mindre relevans i Kvæfjord kommune.
Vurderinger
Det foreslås i utgangspunktet at kunngjøring av tid og sted for forhåndsstemmegivning skjer over samme
lest som ved lokalvalget i 2015. Det tilrås ikke bruk av langåpne dager eller å holde åpent på lørdager, da
slike tiltak i tidligere tider kun har avstedkommet marginal interesse fra velgerne.
Det foreslås således at årets ordinære forhåndsstemmegivning legges til Kvæfjord rådhus, mandag-fredag
kl 09:00-15:00 i tidsrommet mandag 12.august - fredag 6.september 2019. Velgere som ikke kan avgi
stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på ordinært valgting, bør gis høve til å henvende
seg til kommunen for avtale om å avgi stemme fra onsdag 1.juli og fram til forhåndsstemmegivningen tar
til den 12.august.
Det foreslås videre bruk av ambulerende forhåndsstemmegivning på Boas, Kvæfjordheimen sykehjem og
Husby sykehjem. Det har tidligere også vært høve til slik stemmegivning ved Miniboas, pga manglende
oppslutning og mulighet for å stemme hjemme har det ikke vært forhåndstemmegivning her ved de siste
valgene.
Videre foreslås det at valgstyrets leder eller valgstyrets sekretariat kan gjøre nærmere avtale om tidspunkt
for ambulerende forhåndsstemmegivning.
Ellers kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme innenfor disse rammer,
etter søknad mottatt hos kommunen senest tirsdag 3.september få høve til å avgi forhåndsstemme der
hvor de måtte oppholde seg.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

12.06.2019
2019/76

Saksnr
3/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.06.2019

Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2019

Administrasjonssjefens innstilling
Valgstyret viser til kommunestyrets vedtak i K-sak 24/18 og vedtar følgende stemmetider for årets
valgting i Kvæfjord kommune:
KRETS

STED

ÅPNINGSTID 8/9

ÅPNINGSTID 9/9

1 Moelv
2 Flesnes
3 Vik
4 Borkenes

Moelv grendehus (tidl skole)
Flesnes oppvekstsenter
Vik oppvektsenter
Kvæfjord rådhus

søndag kl 1600-2000
søndag kl 1600-2000
søndag kl 1600-2000
søndag kl 1600-2000

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

Dokumenter i saken:
Valgstyrets sak 2/19 Tid og sted forhåndsstemmegivning ved valget i 2019
Valgstyrets sak 1/19 Godkjenning av innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2019 i Kvæfjord
K-sak 24/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 – fastsetting av valgdag
K-sak 30/17 Delegeringsreglement
K-sak 70/11 Valg til utvalg og nemnder med videre
https://www.regjeringen.no/contentassets/328b3cb156974d358f63319277a52837/valghandboken_2019.pdf

Saksopplysninger
Det skal gjennomføres kommunestyrevalg og fylkestingsvalg mandag 9.september. Kommunestyret har
med hjemmel i valgloven i tillegg vedtatt at det i Kvæfjord kommune også skal holdes valg søndag
8.september. Valgstyret er tillagt avgjørelsesmyndighet etter valgloven, med unntak for saker som ligger
til kommunestyret selv å avgjøre, jf omtale i framlegg til valgstyrets sak 2/19 Tid og sted
forhåndsstemmegivning ved valget i 2019.
Valgstyret bestemmer etter valgloven § 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 andre kommuner i de mest leste lokalaviser og ellers ved høvelig
oppslag på kommunens hjemmeside på internett.
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Kommunestyret har sist 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 8. og 9.september skjer over samme lest som ved
valgavviklingen i 2017. 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:

14.06.2019
2019/76

Saksnr
4/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.06.2019

Utpeking av forhåndsstemmemottakere

Administrasjonssjefens innstilling
1. Valgstyret godkjenner følgende personer som forhåndsstemmemottakere ved
forhåndsstemmegivningen i Kvæfjord i 2019: Anders Bølgen, Anita Solvang Jenssen, Arne
Markus Vikholt, Hildegunn Håkonsdatter, Judith Jacobsen, June Helen Gjertsen, Karin
Gunnesdahl, Lisbeth Thornes Jacobsen, Ruth-Lise H Olsen og Susanne Gamst Maughan.
2. Valgstyrets leder eller valgstyrets sekretariat har fullmakt til å supplere med utpeking av
ytterligere forhåndsstemmemottakere dersom det viser seg nødvendig. Valgstyret legger til grunn
at forhåndsstemmemottakerne setter seg inn i bestemmelsene som gjelder for
forhåndsstemmegivningen.

Dokumenter i saken:
Valgstyrets sak 3/19 Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2019
Valgstyrets sak 2/19 Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2019
Valgstyrets sak 1/19 Godkjenning av innkomne listeforslag til kommunestyrevalget i Kvæfjord
K-sak 24/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 – fastsetting av valgdag
K-sak 30/17 Delegeringsreglement
F-sak 44/15 Utpeking av forhåndsstemmemottakere
https://www.regjeringen.no/contentassets/328b3cb156974d358f63319277a52837/valghandboken_2019.pdf

Saksopplysninger
Det skal gjennomføres kommunestyrevalg og fylkestingsvalg mandag 9.september. Kommunestyret har
med hjemmel i valgloven også vedtatt at det i Kvæfjord kommune skal holdes valg søndag 8.september.
Valgstyret er tillagt avgjørelsesmyndighet etter valgloven, med unntak for saker som ligger til
kommunestyret selv å avgjøre, jf omtale i framlegg til valgstyrets sak 2/19 Tid og sted
forhåndsstemmegivning ved valget i 2019.
Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme innenriks fra 1.juli i valgåret og ellers innenfor de
rammer som valgstyret setter, dog senest siste fredag før valget, jf valgloven § 8-1. Det følger av § 8-2
første ledd bokstav a at det er valgstyret som oppnevner stemmemottakere innenriks. Valgstyret må
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oppnevne det antall stemmemottakere som er nødvendig for å gjennomføre forhåndsstemmegivningen på
en tilfredsstillende måte. Det er valgstyrets ansvar å sørge for at stemmemottakerne får nødvendig
opplæring. Stemmemottakerne må sette seg inn i bestemmelsene om forhåndsstemmegivningen, jf omtale
i valghåndboken kapittel 10 Forhåndsstemmegivning - innenriks. Også valgloven § 8-3 henviser til bruk
av «stemmemottakere oppnevnt av valgstyret» ved (forhånds)stemmegivning på helseinstitusjoner med
videre, jf framlegget til valgstyrets sak 2/19.
Kommunestyret har via delegeringsreglementet delegert avgjørelsesmyndighet etter valgloven til
valgstyret, som fra 2015 ikke lenger er identisk med formannskapet. Valgstyret har videredelegert den
tildelte avgjørelsesmyndighet til administrasjonssjefen, avgrenset til enkeltsaker eller typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning.
Vurderinger
Overnevnte delegeringsfullmakt kan oppfattes å være avgrenset til den avgjørelsesmyndighet som er
tillagt kommunestyret etter valgloven. Samtidig har valgloven plassert noen avgjørelser direkte hos
valgstyret, og disse omtales ikke i delegeringsreglementet. Utpeking av stemmemottakere er blant de
forhold som ivaretas av valgstyret.
Det foreslås utpeking av stemmemottakere i tråd med overnevnte og ellers slik som ved
lokalvalgavviklingen i 2015. Antallet stemmemottakere må også ses mot at forhåndsstemmegivningen i
hovedsak skjer under sommeren, der opptil flere av stemmemottakerne tidvis vil være fraværende ut fra
ferieavvikling. Det foreslås at valgstyrets leder eller sekretariat også kan supplere med ytterligere
stemmemottakere (for enkelthøve) dersom dette skulle vise seg nødvendig.
De fleste foreslåtte stemmemottakere har alle tidligere vært involvert i valgavviklingen i Kvæfjord
kommune, noen av disse vil også være valgmedarbeidere i stemmekretser på valgtinget, for å ivareta
elektronisk avkryssing i manntall.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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Saksframlegg

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

14.06.2019
2019/76

Saksnr
5/19

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Valgstyret

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
20.06.2019

Suppleringsvalg til stemmestyrene

Administrasjonssjefens innstilling
Saken fremmes uten administrativ innstilling.

Dokumenter i saken:
Valgstyrets sak 4/19 Utpeking av forhåndsstemmemottakere
Valgstyrets sak 3/19 Tid og sted for stemmegivning på valgting i 2019
Valgstyrets sak 2/19 Tid og sted for forhåndsstemmegivning ved valget i 2019
Valgstyrets sak 1/19 Godkjenning av innkomne listeforslag til kommunestyrevalget i Kvæfjord
Valgstyrets sak 5/17 Magne Johansen – fritak fra stemmestyre. Suppleringsvalg
Valgstyrets sak 2/17 Fritz Kristiansen – søknad om fritak fra verv i Moelv stemmestyre. Suppleringsvalg
K-sak 24/18 Kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 – fastsetting av valgdag
K-sak 30/17 Delegeringsreglement
F-sak 44/15 Utpeking av forhåndsstemmemottakere
Jan Meyer 14.5.2019 Valgstyret
https://www.regjeringen.no/contentassets/328b3cb156974d358f63319277a52837/valghandboken_2019.pdf

Saksopplysninger
Det skal gjennomføres kommunestyrevalg og fylkestingsvalg mandag 9.september. Kommunestyret har
med hjemmel i valgloven også vedtatt at det i Kvæfjord kommune skal holdes valg søndag 8.september.
Valgstyret er tillagt avgjørelsesmyndighet etter valgloven, med unntak for de saker som det etter loven
ligger til kommunestyret selv å avgjøre.
Det er i valgstyrets sak 3/19 lagt opp til stemmegivning på fire steder i kommunen. Når stemmegivning
foregår på flere steder, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på
hvert sted. Et stemmestyre er å regne som et fast utvalg etter kommuneloven § 10. Stemmestyrenes
medlemmer vil da være folkevalgte i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om
folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde også for disse. Valgstyret må som et minimum foreta
suppleringsvalg av to medlemmer til stemmestyret for krets 1 Moelv (herunder også stemmestyrets leder)
og for ett medlem til krets 4 Borkenes, jf etterfølgende omtale.

10

Stemmestyrenes medlemmer må være folkeregisterført som bosatt i kommunen, jf kommuneloven § 14.
Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende
stemmekrets, men det er ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges. Gjennomgående har de valgte i
Kvæfjord i regelen også vært bosatt i stemmekretsen.
Det er etter valgloven § 9-3 (4) begrensninger i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved
gjennomføringen av valg. Bestemmelsene ble skjerpet inn ved 2015-valget ut fra avdekking av uheldige
forhold. Listekandidater er ikke lenger valgbare til stemmestyrene og de kan heller ikke gjøre tjeneste
som stemmemottakere eller valgfunksjonærer på annet vis.
Valg til stemmestyrene ivaretas nå av valgstyret, jf valgloven § 4-2 og kommunens delegeringsreglement
kapittel 47 Valgloven. Etter suppleringsvalg i 2017 er stemmestyrene sammensatt slik:
Stemmestyre krets 1 Moelv

Varamedlemmer

1 Klara Wollvik Sommerseth, Gullholmvn 164 (leder)

1 Ragnhild Kristiansen, Gullholm

2 Bernt Eide, Gullholmvn 589 (nestleder)

2 May Moelv Johansen, Moelv

3 Magne Johansen, Gullholm

3 Kenneth Berg, Gullholmvn 204

4 Ann Torill Stenhaug, Gullholm
Stemmestyre krets 2 Flesnes
1 Inger Arntsen, Flesnesvn 122 (leder)

1 Sigmund O. Bømark, Våtvollvn 155

2 Bjørnar Lyså, Holand 179 (nestleder)

2 Liss Paulsen, Holand 268

3 Wenche Nicolaisen Grønbech, Flesnesvn 94

3 Lill-Jorunn Hartviksen, Våtvollvn 175

4 Viggo Nessø, Våtvollvn 565
Stemmestyre krets 3 Vik
1 Lisbeth Holand Fjellheim, Gammelvn 1 (leder)

1 Lisbeth Thornes Jacobsen, Brattvn 7

2 Kjell Svendsen, Refsnesvn 8 (nestleder)

2 Reidulf Hokland, Kveøyvn 245

3 Ulf-Håkon Stoltz, Hågvn 4

3 Sølvi Fredheim, Toppenvn 2

4 Bente Ågesen, Austerfjordvn 226
5 Knut-Roald Stokmo, Åttevn 9
6 Marie Elida Ditlefsen, Storjordvn 204
Stemmestyre krets 4 Borkenes
1 Anne Birgit Nilsen, Bremnesvn 24 (leder)

1 Turid Forn, Industrivn 14

2 Harald Bjørn Gideonsen, Bygdevn 1B (nestleder)

2 Augusta Andersen, Trastad Gård 6

3 Margith Vebostad, Bygdevn 69B

3 Robert Karlsen, Industrivn 29

4 Roy Midtbø Nilsen, Mellomvn 4
5 Nina J. Johansen, Nordråvn 2
6 Anne-Hege Berg-Jensen, Skolegt 3
7 Sølvi Pettersen, Bygdevn 55
8 Astrid Meyer, Bygdevn 68
9 Roy Pedersen, Gruvevn 4

De overnevnte er tilskrevet om valgavviklingen i 2019. For (vara)medlemmer hvor valgstyret må eller
bør vurdere suppleringsvalg, er navn her satt i uthevet skrift.
Første medlem og leder til stemmestyret i krets 1 Moelv, Klara Wollvik Sommerseth, er oppført som
listekandidat på godkjent fellesliste for Høyre/Fremskrittspartiet, mens Astrid Meyer som er medlem i
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stemmestyret i krets 4 Borkenes, står oppført på godkjent valgliste for Venstre. Disse to kan dermed ikke
gjøre tjeneste som medlem i et stemmestyre i 2019, jf valgloven § 9-3 (4) som nevnt ovenfor.
Ellers er tredje medlem til stemmestyret i krets 1, Magne Johansen, fra tidligere innvilget fritak av
valgstyret, som nå må foreta suppleringsvalg.
Tredje varamedlem til krets 3 Vik, Sølvi Fredheim, er ikke lenger bosatt i denne kretsen. Det er som nevnt
ovenfor ikke noe krav om at valg av stemmestyrer bare skal skje blant personer bosatt i kretsen, men det
har gjennomgående vært lagt til grunn for slike valg i Kvæfjord tidligere.
Vurderinger
Det følger av valgloven at stemmestyrets oppgave er å administrere valggjennomføring på stemmestedet.
I dette ligger at stemmestyret har ansvar for at valgavviklingen foregår i samsvar med reglene i valgloven
og valgforskriften.
Stemmestyret kan selv utføre alle oppgaver valggjennomføringen krever. Valgloven pålegger imidlertid
ikke stemmestyrene å utføre alle oppgaver selv. Det er heller ikke et krav i loven at alle som utfører
oppgaver i valglokalene skal være medlemmer av stemmestyret, med mindre de oppnevnes til dette.
Kommunen kan for eksempel engasjere kommunalt ansatte som valgmedarbeidere, dvs uten at disse
kommer under bestemmelsene om å være folkevalgte. Deres gjøremål kan for eksempel være å gi
praktisk veiledning til velgerne, de kan krysse av i manntall, stemple stemmesedler og påse at velgerne
legger stemmesedlene i valgurnen. Med årets innføring av løpende elektronisk avkryssing i manntall,
legger administrasjonssjefen denne gangen til grunn at en eller flere av de utpekte stemmemottakerne
under valgstyrets sak 4/19 også tar del i avkryssingen i manntall på alle stemmestedene i Kvæfjord. Disse
vil etter valgtingets avslutning også kunne bringe med seg valgmateriell inn til valgstyrets lokaler.
Ut fra det som framgår ovenfor, må valgstyret som et minimum foreta suppleringsvalg av to medlemmer
til stemmestyret for krets 1 Moelv, til erstatning for (1) Klara Wollvik Sommerseth og (3) Magne
Johansen samt ett medlem til krets 4 Borkenes, til erstatning for (8) Astrid Meyer.
Tredje varamedlem til krets 3 Vik, Sølvi Fredheim, er ikke lenger bosatt i denne kretsen men på Borkenes.
Det er som nevnt ovenfor ikke noe krav om at valg av stemmestyrer bare skal skje blant personer bosatt i
kretsen, men dette har gjennomgående vært lagt til grunn for slike valg tidligere. En løsning kan være å
flytte Sølvi Fredheim over til krets 4 Borkenes og samtidig foreta suppleringsvalg til krets 3 Vik.
De endelige vurderinger med hensyn til valg tilligger valgstyret selv.

Merete Hessen
Administrasjonssjef
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