
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Valgstyret i Dyrøy 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 13.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Valgting 2019 - stemmelokale og åpningstider 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 1/19 14.03.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Valgtinget i Dyrøy kommune avholdes i Arvid Hanssen-huset, Nordavindshagen og har følgende 
åpningstider: 

 Søndag 8. september kl. 15:00 – 19:00 
 Mandag 9. september kl. 11:00 – 19:00 

Kort sammendrag 
Kommunestyret har i sak 58/18 besluttet og avholde todagers valg i Dyrøy. Videre er det i 
henhold til kommunens delegeringsreglement, delegert til valgstyret avgjørelsesmyndighet etter 
valgloven med de til enhver tid gjeldende forskrift og endringer i lov.  
 
Valglovens § 9-3 annet ledd: 
 
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. 
Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i 
valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger. 
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde 
valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig 
med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere 
enn kl. 21. 

Saksutredning 
Det er altså opp til valgstyret å beslutte tid og sted for stemmegivningen. Loven legger vekt på et 
universelt utformet bygg. Foruten dette legges det ikke noen føringer på tid og sted, annet enn at 
det ikke er mulig å stemme etter kl. 21 på valgdagen. I Dyrøy har det vært vanlig å stenge dørene 
klokka 19 valgdagen (mandag). 

Administrasjonens vurdering 
Nordavindshagen er vært det foretrukne bygg til gjennomføring av valgting helt siden bygget ble 
åpnet. Det er et bygg som er godt egnet, selv om det har noen mangler fra å være et optimalt 
bygg.  
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Det som kan påpekes som en svakhet med bygget er at det har dørstokker ved inngangspartiet, 
noe som gjør adgang til bygget litt vanskelig for rullestolbrukere. Dette kan bøtes på med å 
anskaffe en skinneanordning som legges over dørstokken, for å utjevne høydeforskjellen.  
 
En annen svakhet med stemmelokalet (den innerste salen), er at velgere som har avlagt sin 
stemme må gå ut samme dør de kommer inn. I en optimal løsning bør velgere som har avgitt 
stemme forlate lokalet gjennom en annen dør. Dette kan imidlertid løses ved at man benytter 
nødutgangen, men som betyr at velgerne kommer ut på baksiden av bygget og må gå rundt for å 
komme tilbake til parkeringsplassen. 
 
Administrasjonen anbefaler likevel at Nordavindshagen benyttes som valglokale. Et alternativt 
lokale som er like godt, eller bedre egnet, vil kunne være skolen/idrettshallen. Men ettersom 
dette bygget er i bruk på deler av valgtingets åpningstid ansees det ikke som gunstig.  
 
På valgdagene vil det oppnevnte stemmestyret, sammen med valgmedarbeidere, organisere 
stemmegivningen slik at hensynet til velgerne ivaretas på en best mulig måte. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 13.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Organisering av valggjennomføring 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 2/19 14.03.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 

 Valgstyret delegerer myndighet til rådmannen alt praktisk arbeid knyttet til 
valggjennomføringen i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. 
kommuneloven § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4. 

Kort sammendrag 
Praktisk gjennomføring av et valg er hensiktsmessig å legge til administrasjonen, men det må 
formelt gjøres gjennom vedtak i valgstyret.  

Saksutredning 
Det er mye arbeid med gjennomføring av et kommune- og fylkesvalg. En god del av dette er av 
praktisk art. Dette vil typisk være gjøremål som å sette opp manntall og legge det ut til 
alminnelig ettersyn, komme med kunngjøringer, lage lister over klager, underrette velgere og 
kandidater, trykking av stemmesedler og lignende. Prøving og godkjenning av kurante 
forhåndsstemmegivninger er ikke av prinsipiell betydning, og kan også delegeres.  

Administrasjonens vurdering 
Eksemplene ovenfor er ikke uttømmende, men det vil være naturlig at dette inngår i 
administrasjonens daglige virke – uten å måtte innkalle valgstyret hver gang en avgjørelse må 
fattes.  
 
Rådmannen vil uansett måtte forholde seg til gjeldende lov og forskrift, og enhver sak som 
ansees å være av prinsipiell betydning vil bli forelagt valgstyret.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 13.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - fastsetting av tidsfrister 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 3/19 14.03.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Frist for å søke fritak fra listeforslag settes til 25. april kl. 12. 
2. Frist for at partier kan bestille stemmesedler settes til 15. mai kl. 12. 
3. Frist for at partier kan bestille manntall settes til 15. mai kl. 12. 
4. Klagefrist for godkjente/forkastede listeforslag settes til 20. mai kl. 12. 
5. Søknadsfrist for ambulerende stemmegivning settes til 4. september. 

Kort sammendrag 
Kommunen avgjør selv en del frister i forbindelse med gjennomføring av et kommunestyrevalg. 
Foruten disse, er det også en rekke sentralt bestemte frister å forholde seg til. Følgende frister må 
settes: 
 

 Frist for å søke fritak fra listeforslag  
 Frist for at partier kan bestille stemmesedler  
 Frist for at partier kan bestille manntall  
 Klagefrist for godkjente/forkastede listeforslag  
 Søknadsfrist for ambulerende stemmegivning 

Saksutredning 
Utredningen tar utgangspunkt i valgloven og forskrift til denne. De enkelte frister tilpasses i den 
grad det er mulig formannskapet/valgstyrets møteplan.  
 
Frist for å søke fritak fra listeforslag  
 
Plikten til å motta valg faller i utgangspunktet sammen med valgbarheten. Men det finnes 
unntak, jf. valgloven § 3-4. Rett til å kreve seg fritatt fra å stå på en liste til kommunestyre- og 
fylkestingsvalg har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til 
valg på den aktuelle valglisten.  
 
Dette innebærer at det er lovfestet en generell rett til å be seg fritatt fra å stille til kommunestyre- 
og fylkestingsvalg, noe som innebærer et fritak fra den generelle plikten til å stille til valg 
(ombudsplikten). Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2012, og medførte at de tidligere 
fritaksgrunnene ble opphevet som overflødige. 
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Frist for å levere inn listeforslag er 1. april kl. 12. Samtlige listeforslag med listekandidater skal 
legges inn i valgadministrativt system, som blant annet sjekker valgbarhet (manntallsført) m.v. 
Her må det gis rom for at forslagsstillere har mulighet til å bringe listeforslaget i samsvar med 
loven, dersom det er forhold som krever det.  
 
Prosedyren som følger er at samtlige listekandidater tilskrives med informasjon om at de er ført 
opp på et listeforslag. Om en legger til grunn nødvendig tid til forslagsstillere, tilskrivning av 
kandidater og påskehøytid foreslås det at fristen settes til 25. april. 
 
Frist for at partier kan bestille stemmesedler  
 
Etter valgforskriften § 21 kan den tillitsvalgte for den enkelte valgliste for egen regning bestille 
det antall stemmesedler vedkommende ønsker gjennom valgstyret. Krav om stemmesedler må 
fremsettes innen den frist valgstyret setter. 
 
Det foreslås at fristen settes til 15. mai. 
 
Estimert selvkost er ca. 0.80 kroner per stemmeseddel. 
 
Frist for at partier kan bestille manntall  
 
Valgforskriften § 3 fastsetter at alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis eksemplar av 
manntallet. Det er imidlertid et krav at de bestiller dette innen den frist valgstyret setter. Fristen 
skal gjøre det mulig for valgstyret å foreta en samlet bestilling.  
 
Forslagsstillerne har ikke krav på å få mer enn ett eksemplar av manntallet. Det er imidlertid ikke 
noe i veien for at de kan få tilgang til flere eksemplarer, dersom de selv bærer omkostningene 
knyttet til dette. Etter forskriften kan forslagsstillerne også be om oppgaver over bestemte 
grupper velgere (typisk førstegangsvelgere), dersom de selv betaler for det. 
 
Valgstyret må holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer, ettersom de skal sørge for at 
de leveres tilbake senest innen to år. 
 
Det foreslås at fristen settes til 15. mai. 
 
Klagefrist for godkjente/forkastede listeforslag  
 
Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener 
valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. 
Også valgstyrets vedtak om å innvilge eller avslå søknader om fritak kan påklages etter denne 
bestemmelsen. 
 
Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene. Bakgrunnen 
for bestemmelsen er å forebygge ugyldige valg ved å rette opp eventuelle feil før valget. På den 
måten vil man slippe å være usikker på om valget vil bli gyldig eller ikke. 
 
Det foreslås at fristen settes til 20. mai kl. 12. Dette under forutsetning at valgstyret har 
godkjent/forkastet listeforslag i møte 9. mai. 
 
Søknadsfrist for ambulerende stemmegivning 
 

7



Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes 
forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder 
seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd.  
 
Søknadsfristen skal fastsettes til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. 
 
Det foreslås å sette en frist til 4. september. 

Administrasjonens vurdering 
De vedtatte frister innarbeides i administrasjonens rutiner knyttet til valggjennomføringen.
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