
 

Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Valgstyret i Dyrøy 
Møtested: Møterom 1, Kommunehuset 
Dato: 05.06.2019 
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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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 04.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 7/19 05.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Manntallet for Dyrøy legges ut til offentlig ettersyn på kommunehuset i tiden fra og med 

11. juli eller så snart det blir tilgjengelig og til og med valgdagen 9. september.  
2. Tid og sted for utleggingen kunngjøres og det opplyses om adgangen til og 

framgangsmåten for å kreve feil rettet. 
3. Utleggingen kunngjøres i Dyrøy menighetsblad og kommunens digitale 

informasjonskanaler. 

Kort sammendrag 
Valgloven § 2-6 pålegger at manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn. 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57/KAPITTEL_2#§2-6 

Saksutredning 
Skjæringsdato for manntallet er 30. juni. Det regnes med at manntallet deretter blir tilgjengelig 
11. juli. Loven sier at det skal ligge ut til og med valgdagen.  
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 04.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Oppbevaring av valgmateriell 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 8/19 05.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Valgurner skal fraktes fra Nordavindshagen til kommunehuset i Brøstadbotn fra søndag 

til mandag (8. og 9. september) for oppbevaring. Valgurnene skal være forseglet fra de 
tas i bruk.  

2. To personer fra stemmestyret frakter valgurnene. De samme personene frakter 
valgurnene tilbake til Nordavindshagen i god tid før åpning av valgting mandag. 

3. Forseglingsmateriell skal være separat fra valgurner og oppbevares på betryggende måte 
av andre i stemmestyret. 

Kort sammendrag 
For å sikre tillit til valggjennomføringen er det viktig å sørge for at det er vanntette rutiner for 
oppbevaring av valgmateriell. Valgloven § 9-8 og valgforskriften § 34 omhandler temaet. 

Saksutredning 
Valgloven §9-8 sier at alt valgmateriell skal oppbevares og transporteres på betryggende måte.  
 
I henhold til valgforskriftens §34 skal:  
(1) Valgstyret etablerer betryggende rutiner for oppbevaring og transport av valgmateriell i alle 
faser av valggjennomføringen  
(2) Valgmateriellet forsegles dersom det i perioder ikke er under direkte oppsyn av 
valgmyndighetene. Forseglingen skal foretas på en slik måte at ingen får adgang til det 
forseglede materiellet uten at dette etterlater seg tydelige merker  
(3) All transport av valgmateriell foregår på hurtigst betryggende måte og av andre enn dem som 
oppbevarer forseglingsutstyret.  
 
Når stemmegivningen er avsluttet første valgdag, skal urnene med stemmesedler og det øvrige 
materiellet forsegles av stemmestyret. Materiellet skal forsegles på en slik måte at ingen får 
tilgang til det som er forseglet, uten at det vil etterlate seg tydelige merker.  
 
Valgstyret avgjør – ut fra lokale forhold – hvor og hvordan de forseglede urnene og det øvrige 
materiellet skal oppbevares mellom de to valgdagene. Materiellet kan for eksempel oppbevares i 
stemmelokalene eller det kan fraktes til valgstyrets lokaler for oppbevaring der. Valgstyret har 
ansvaret for at det etableres rutiner som sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til forseglet 
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materiell. Dette gjelder både når materiellet er under oppbevaring, og når det transporteres 
mellom stemmelokalene og valgstyrets lokaler. 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Helene Sætherskar 

Dato: 04.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Forhåndsstemmegivning 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 9/19 05.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Ordinær forhåndsstemmegivning foregår på kommunehuset i Brøstadbotn i perioden  

12. august til 6. september kl. 08-15. 
2. Forhåndsstemmegivning på institusjon foregår på Dyrøy omsorgssenter 30. august  

kl. 10-12. 
3. Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme) foregår i perioden 3. til 6. september 

etter søknad. 
4. Nordavindshagen åpnes for stemmegivning lørdag 2. september kl. 10-14.  
5. Tidligstemmegivning foregår på kommunehuset i perioden 1. juli til 9. august. 

Kort sammendrag 
Valgloven kapittel 8 og valgforskriften kapittel 6 omhandler gjennomføring av 
forhåndsstemmegivningen. Det er valgstyret som bestemmer hvor det skal mottas 
forhåndsstemmer. 

Saksutredning 
Det skal legges opp til forhåndsstemmegivning på en slik måte at alle har mulighet til å avgi sin 
stemme på forhånds om de ønsker det. Med andre ord stilles det krav til tilgjengelighet og 
åpningstid. Man kan forhåndsstemme hvor man vil i innenriks.  
 
I Dyrøy har vi tradisjonelt avviklet forhåndsstemmegivning på en god måte på vårt 
kommunehus. For rullestolbrukere er det ikke optimal tilgjengelighet, da ikke alle dører har 
døråpner. Vi har i de siste valgene økt muligheten for å forhåndsstemme ved å gi mulighet til å 
forhåndsstemme på den siste lørdagen i forhåndsstemmeperioden. Dette foreslås videreført, og er 
i tråd med Prop. 64 L (2010-2011). 
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Dyrøy kommune 
   Den lærende kommune 

Arkiv: 014 

Saksmappe: 2018/11 

Saksbehandler: Tore Uthaug 

Dato: 04.06.2019 

 

 
Saksframlegg 

Oppnevning av forhåndsstemmemottakere 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret i Dyrøy 10/19 05.06.2019 

 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Som forhåndsstemmemottakere oppnevnes: 
- Helene Sætherskar 
- Kine Svendsen 
- Aud Moan Kastnes 
- May Anne Ludvigsen 
- Stine Hanssen Øverli 

 
2. Leder av valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne ytterlige 

forhåndsstemmemottakere dersom det skulle bli nødvendig. 

Kort sammendrag 
Valgstyret skal oppnevne stemmemottakere innenriks. Listekandidater til valget kan ikke 
oppnevnes. Det skal være to stemmemottakere til stede ved mottak av forhåndsstemmer. Dette 
kravet gjelder ikke ved tidligstemmegivningen.  

Saksutredning 
Det følger av valgloven § 8-2 (1) at det er valgstyret som oppnevner stemmemottakere innenriks.  
 
Forhåndsstemmemottaket starter mandag 1. juli med mottak av tidligstemmer, mens ordinært 
forhåndsstemmemottak starter mandag 12. august, ettersom 10. august faller på lørdag.  
 
Ved mottak av ordinære forhåndsstemmer skal det være to forhåndsstemmemottakere tilstede, 
mens det ved tidligstemming er tilstrekkelig med en stemmemottaker. Ved forhåndsstemming på 
institusjon og ved ambulerende stemmegivning skal det være to stemmemottakere tilstede.  
 
Valgstyret må oppnevne det antall stemmemottakere som er nødvendig for å gjennomføre 
forhåndsstemmingen på en tilfredsstillende måte. Det er valgstyrets ansvar å sørge for at 
stemmemottakerne får den nødvendige opplæringen. Stemmemottakerne må sette seg grundig 
inn i bestemmelsene om forhåndsstemming.  
 
Valgloven §8-2 (3) sier at kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, ikke 
kan oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på 
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valgliste ved fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i 
vedkommende valgdistrikt.  
 
Det foreslås også å delegere myndighet til valgstyrets leder å oppnevne ytterligere 
stemmemottakere dersom det skulle bli behov for det. 
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