
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Valgstyret i Dyrøy 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 03.04.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
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 2018/84 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 033 

Saksmappe: 2018/84 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 21.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Suppleringsvalg til Fremskrittspartiets varaliste til kommunestyret 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 4/19 03.04.2019 
Kommunestyret   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Roger Tronstad velges som 6. vararepresentant for Fremskrittspartiet til kommunestyret ut 
valgperioden. 

Kort sammendrag 
Etter at Tom Erik Forså ble innvilget fritak for resten av valgperioden til kommunestyret, rykket 
Ørjan Thommassen opp som nytt fast medlem av kommunestyret. Fremskrittspartiet (heretter 
FRP) har 4 faste representanter. De har en varaliste som nå består av 5 personer. FRP mener 
dette er for lite, og de har ytret ønske om å få utpekt én ny person som vara til kommunestyret. 

Saksutredning 
Ønsket fra FRP må behandles utfra valglovens §14-2. Andre og tredje ledd lyder slik: 

(2) Det skal også foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentantplass er blitt ledig, 
dersom fylkesordføreren eller ordføreren finner dette nødvendig. 

(3) Er antallet av vararepresentanter eller av en gruppes vararepresentanter blitt 
utilstrekkelig, og forholdet ikke kan avhjelpes ved nytt valgoppgjør etter annet ledd, kan 
vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige 
vararepresentantplassen. Gruppen underretter deretter fylkesvalgstyret eller valgstyret, som 
velger vedkommende som vararepresentant dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt. 
 
FRP stilte liste til valg i 2015 som inneholdt 10 navn. Hadde listen inneholdt flere navn ville det i 
valgoppgjøret ha vært 4 faste og 7 vararepresentanter.  
 
Som det framgår av andre ledd i §14-2 er det i dette tilfellet opp til ordføreren om det er 
nødvendig med et nytt valgoppgjør. Ordfører ønsker å imøtekomme FRPs ønske. Imidlertid kan 
det ikke gjøres et nytt valgoppgjør ettersom lista FRP stilte til kommunevalget 2015 ikke har 
flere valgbare kandidater. 
 
Man er da er i en situasjon hvor en må ta i bruk tredje ledd av §14-2. FRP har i e-post til ordfører 
utpekt Roger Tronstad som vararepresentant.  
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Valgstyret må ta stilling til om Roger Tronstad er valgbar. Valgstyret kan ikke overprøve FRPs 
utpekelse.  
 
Administrasjonen har funnet ut at Roger Tronstad oppfyller valgbarhetsvilkårene. 

Administrasjonens vurdering 
Valglovens §14-2 tredje ledd åpner for å utpeke ny vararepresentant til kommunestyret, selv om 
listen til gruppen ved valget ikke inneholdt vedkommende navn. 
 
Administrasjonen tolker nevnte paragraf slik at det ikke er noen automatikk i den aktuelle saken. 
Det er bare 6 måneder igjen av valgperioden. Spørsmålet er om de har et tilstrekkelig antall 
vararepresentanter. Ingen av de 5 vararepresentantene har søkt fritak. Det vil si at de har 
møteplikt, jfr. kommunelovens §40 1. ledd. Utfra at FRP normalt sett ville hatt 7 
vararepresentanter, stiller administrasjonen seg likevel bak ordførers vurdering.
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 25.03.2019 

 

 
Saksframlegg 

Oppnevning av stemmestyre 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 5/19 03.04.2019 
   

 

 

Rådmannens innstilling: 
Saken legges fram uten rådmannens innstilling, men med følgende mal: 
 
Som stemmestyre i Dyrøy krets for valgting 8. og 9. september 2019 oppnevnes: 
 
Leder:  
Nestleder: 
Medlem:  
Varamedlem:  
Varamedlem:  
 
Som valgmedarbeidere for gjennomføring av valgting 8. og 9. september 2019 oppnevnes: 

   
   
   
   
   

 

Kort sammendrag 
Det bør være et eget stemmestyre, selv om det i Dyrøy bare er ett sted stemmegivning foregår. 
Stemmestyret vil ha ansvar for å administrere stemmegivningen i stemmelokalet. Det oppfordres 
til å oppnevne et stemmestyre med 3 medlemmer og fylle på med valgmedarbeidere. 

Saksutredning 
Det følger av loven at stemmestyrets oppgave er å administrere valggjennomføringen på 
stemmestedet. I dette ligger at stemmestyret har ansvar for at valgavviklingen foregår i samsvar 
med reglene i valgloven og valgforskriften. Stemmestyrets oppgaver vil være å legge til rette for 
at alle som ønsker det får stemt på valgtinget. Det fordrer god logistikk, et tilgjengelig lokale og 
veiledning av stemmegivere. Stemmestyret vil også kunne foreta en foreløpig opptelling av 
stemmesedler. Det skal føres møtebok fra stemmestyret. 
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Administrasjonens vurdering 
Det er delegert valgstyret (Delegeringsreglement vedtatt 11.10.18) å oppnevne stemmestyre. 
Stemmestyret skal bestå av minst 3 medlemmer, og valgstyret skal velge leder/nestleder. Ved 
tidligere oppnevning av stemmestyre i Dyrøy har det blitt valgt 5 medlemmer og 5 
varamedlemmer. I praksis har alle 10 vært involvert i valgavviklingen. I henhold til valgloven 
skal stemmestyrets medlemmer signere møteboka fra stemmestyret, noe som har vist seg 
vanskelig med så mange medlemmer. 
 
Administrasjonen anbefaler derfor at det tenkes nytt ved oppnevning av stemmestyre, hvor 
stemmestyret består av lovens minimumskrav som er 3 personer. Resterende personer som må 
være tilstede for valgavviklingen kan ha rollen som valgmedarbeidere.  
 
Et stemmestyre er et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf. kommuneloven § 10. 
Stemmestyrenes medlemmer vil være folkevalgte i kommunelovens forstand, og 
kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde for disse. 
 
Stemmestyrene kan sammensettes av kommunalt ansatte og/eller politikere. Dersom det velges 
politikere, bør en sørge for en sammensetning med representanter fra flere partier. En kan også 
velge personer som ikke er politikere, så sant de er folkeregisterført som bosatt i kommunen, jf. 
kommuneloven § 14. 
 
Det er etter valgloven § 9-3 (4) begrensninger i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved 
gjennomføringen av valg. Listekandidater er ikke valgbare til stemmestyrene, og de kan heller 
ikke tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen er at det er 
prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i 
stemmesituasjonen. 
 
Stemmestyret kan selv utføre alle oppgaver valggjennomføringen medfører. Loven 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, studenter, skoleelever og 
pensjonister som valgmedarbeidere. Deres gjøremål kan for eksempel være å gi praktisk 
veiledning til velgerne. De kan krysse av i manntallet, stemple stemmesedler og påse at velgerne 
legger stemmesedlene i valgurnen.  
 
Administrasjonen legger vekt på det skal gis god opplæring av de som blir oppnevnt, for å sette 
dem i stand til å avvikle valget på en god måte. Slik opplæring vil bli lagt 1-2 uker før valget. 
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