
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Valgstyret
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 13.09.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

05.09.2012

Hartvik Hansen
Nestleder
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 6/2012 Godkjenning av innkalling
PS 7/2012 Godkjenning av saksliste

PS 8/2012 Godkjenning av protokoll fra 07.06.2012
PS 9/2012 Nytt valgoppgjør - SV 2012/1430

PS 10/2012 Nytt valgoppgjør - FrP 2012/2218
PS 11/2012 Fastsetting av stemmerkretser - Stortings- og 

sametingsvalget 2013
2012/840

PS 12/2012 Fastsetting av valgdag og åpningstid på valgtinget -
Stortingsvalg og sametingsvalg 2013

2012/840

PS 13/2012 Valg av valgsekretær for valgstyret - Stortings- og 
sametingsvalget 2013

2012/840

PS 14/2012 Godtgjørelse for stemmestyrene - Stortings- og 
sametingsvalget 2013

2012/840

PS 15/2012 Referatsaker/Orienteringer - VAS 2012/6

RS 2/2012 Sametingsvalget - endringer i forskrift om valg til 
Sametinget - høring

2012/1992

RS 3/2012 Innføring av nytt elektronisk 
valgadministrasjonssystem (EVA) ved storting- og 
sametingsvalget 2012 - etablering av mottaksprosjekt i 
kommunene og fylkeskommunene

2012/1854
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PS 6/2012 Godkjenning av innkalling

PS 7/2012 Godkjenning av saksliste

PS 8/2012 Godkjenning av protokoll fra 07.06.2012



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/1430-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 9/2012 13.09.2012

Nytt valgoppgjør - SV

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i valglovens § 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik:

Torstein Emanuelsen rykker inn som varamedlem nr. 4 for Sosialistisk Venstreparti i 
kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden 2011 – 2015.

Saksopplysninger
Det vises til sak om supplering etter Laura Kjølås som er registrert flyttet fra kommunen 
02.08.2012, og som da således har tapt sin valgbarhet. Kommunestyret skal i møte 20.09.12 
foreta suppleringer etter Kjølås. 

Når det gjelder kommunestyret så følger det av kommuneloven § 16 nr 2 at 1. varamedlem for
SV, Per Magne Lille, rykker opp som fast representant fra samme dag som Kjølås er registrert 
flyttet. De resterende varamedlemmene i kommunestyret for SV rykker likeså opp en plass. 

I henhold til valgloven § 11-12 (3) skal hver liste så vidt mulig tildeles så mange 
vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Jf. valgloven § 14-2 nr 2 skal 
valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom ordfører finner 
dette nødvendig.

Ved valgoppgjøret fikk SV ett medlem og det ble kåret fire varamedlemmer i kommunestyret. 
Suppleringen skjer ved opprykk til vararepresentantplass ut fra den rangerte liste etter siste 
kommunestyrevalg:

Pers.stemmer Ny rangering
Torstein Emanuelsen 7 6
Tonje Kristine Halvari 6 7
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Carole Karlsson 2 8
Jan Peder Svendsen 2 9
Johan Levi Ugelvik 2 10

Nytt valgoppgjør med ny kåring av varemedlemmer nr. 4 for resten av valgperioden gir en slik
helhetlig framstilling i kommunestyret for SV:

Medlem
1. Per Magne Lille

Varamedlemmer 
1. Astrid Johanna Kjølås
2. Lisbeth Isaksen
3. Marit Bruland Varsi
4. Torstein Emanuelsen 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/2218-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 10/2012 13.09.2012

Nytt valgoppgjør - FrP

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i valglovens § 14-2 foretar valgstyret nytt valgoppgjør slik:

Gudmund Øien rykker inn som varamedlem nr. 4 for Fremskrittspartiet i 
kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden 2011 – 2015.

Saksopplysninger
Det vises til sak om suppleringsvalg etter Eli Sabbasen (FrP) – FSK-sak i møte 13.09.12.

Etter samtale med Sabbasen opplyser hun at hun er registrert flyttet til Sverige 9. august 2012, 
og hun har da således tapt sin valgbarhet. Kommunestyret skal i møte 20.09.12 foreta supplering 
etter Sabbasen i HOU. 

Eli Sabbasen er valgt inn i kommunestyret for FrP som 3. varamedlem. Når det gjelder 
kommunestyret så følger det av kommuneloven § 16 nr 2 at varamedlem nr. 4, Ingar Eikeland, 
rykker opp en plass. I henhold til valgloven § 11-12 (3) skal hver liste så vidt mulig tildeles så
mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre. Jf. valgloven § 14-2 nr 
2 skal valgstyret foretas nytt valgoppgjør når en vararepresentant er blitt ledig, dersom ordfører 
finner dette nødvendig.

Ved valgoppgjøret fikk FrP ett medlem og det ble kåret fire varamedlemmer i kommunestyret. 
Suppleringen skjer ved opprykk til vararepresentantplass ut fra den rangerte liste etter siste 
kommunestyrevalg:

Pers.stemmer Ny rangering
Gudmund Øien 8 6
Simone Pettersen 7 7
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Viktor Skjærvik 6 8
Hans J. Eriksen 5 9
Laila A Siri Dervo 5 10

Nytt valgoppgjør med ny kåring av varemedlemmer nr. 4 for resten av valgperioden gir en slik
helhetlig framstilling i kommunestyret for SV:

Medlem
1. Rebeke Tapio

Varamedlemmer 
1. Arnt Pettersen
2. Birger Dervo
3. Ingar Eikeland
4. Gudmund Øien

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 11/2012 13.09.2012

Fastsetting av stemmerkretser - Stortings- og sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
I medhold av valglovens § 9-3 vedtar valgstyret å opprettholde de eksisterende 
valgkretsene ved stortings- og sametingsvalget i 2013:  

01 – Sirma
02 – Polmak/Båteng
03 – Tana Bru
04 – Austertana
05 – Boftsa
06 – Polmak/Alleknjarg

Saksopplysninger
Det er opp til valgstyret, jf. Delegasjonsreglement (rev_23.02.12), å avgjøre hvor mange 
stemmekretser kommunen skal deles inn i. Tana kommune har slik kretsinndeling: 

01 – Sirma
02 – Polmak/Båteng
03 – Tana Bru
04 – Austertana
05 – Boftsa
06 – Polmak/Alleknjarg
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Ved valget i 2011 ble grensen mellom krets 02 og 03 justert, noe som bl.a førte til at det ble 
færre fremmedstemmer ved Tana bru krets. Det er ikke aktuelt å gjøre ytterligere justeringer i 
stemmekretsene. 

Tid og sted for stemmegivningen reguleres etter § 9-3 (1) i valgloven:

§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen

(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser 
kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i 
stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret. 

Det anbefales å opprettholde de eksisterende stemmekretsene ved valget i 2013. 

Vurdering
Kommunen har seks stemmekretser og det foreslås at en opprettholder disse ved valget i 2013.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-2

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 12/2012 13.09.2012
Kommunestyret 20.09.2012

Fastsetting av valgdag og åpningstid på valgtinget - Stortingsvalg og 
sametingsvalg 2013

Valgstyrets innstilling 
1. I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde stortings- og 

sametingsvalg også søndag 8. september 2013 i samtlige valgkretser. 

2. I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar kommunestyret følgende åpningstider for 
stortings- og sametingsvalget 2013:

Stemmekrets
Åpningstid

Søndag 8. sept.
Åpningstid

Mandag 9. sept.
01 Sirma kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00
02 Polmak/Båteng kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00
03 Tana Bru kl. 12:00 – 20:00 kl. 08:00 – 18:00
04 Austertana kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00
05 Boftsa kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00
06 Polmak/Alleknjarg kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00

Saksopplysninger
I statsråd 23. mars i år er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2013
fastsatt til mandag 9. september. 

Fastsetting av valgdag og tid og sted for stemmegivningen reguleres etter § 9-2 og § 9-3 i 
valgloven. Hvert enkelt kommunestyre kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, 
vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndag 8. september 
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2013. Jf. valgloven § 9-2 (2) Fastsetting av valgdag skal vedtaket treffes senest samtidig med 
budsjettet for det året valget skal holdes. 

Valgloven § 9-2 (2) Fastsetting av valgdag:
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta at det på ett eller 
flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket 
må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Valgloven § 9-3 (2) Tid og sted for stemmegivningen:
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. 
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.

Valgstyret skal fastsette hvor mange stemmekretser kommunene skal ha (sak i valgstyret 
13.09.12). Dersom valgstyret vedtar å opprettholde stemmekretsene fra de foregående valgene, 
så vil det være seks stemmekretser også ved valget i 2013. 

Etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 ble det gjennomført en evaluering med lederne 
av stemmestyrene i kretsene. Sirma krets opplyste at det ikke var nødvendig med åpne valglokal 
på søndag, mens Polmak/Båteng mente at åpningstiden på søndag var greit dersom det var 
nødvendig å holde åpent søndag. De andre kretsene mente at åpningstidene på søndag var bra. 
Tana bru krets mente at en burde åpne valgtinget tidligere på mandag, f.eks fra kl. 08:00 eller 
09:00. Det foreslås derfor at åpningstiden i Tana bru krets ved valget i 2013 blir fra kl. 08:00 –
18:00 på mandag, det vil si at åpningstiden er to timer lengre enn de andre kretsene. Ved å åpne 
tidligere kan man oppleve at flere avgir sin stemme tidligere på dagen (før de går på jobb), og 
således kan man muligens oppleve mindre trøkk (kø) mot slutten av valgdagen på mandag i 
Tana bru. 

I forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2007 var det kun Tana bru krets som 
hadde åpent valglokale søndag kl. 12:00 – 20:00. Ved stortings- og sametingsvalget 2009 hadde 
samtlige kretser valgting både søndag kl. 12:00 – 20:00 og mandag kl. 10:00 – 18:00. Ved 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 hadde samtlige kretser søndagsåpne lokaler, men 
med forskjellig åpningstider – Tana bru kl. 12:00 – 20:00, mens de andre fem kretsene hadde 
åpningstid kl. 15:00 – 18:00.    

Nedenfor følger en oversikt over kretsene, antall stemmeberettigede, kryss i manntallet på 
valgtinget, samt mottatte fremmed- og forhåndsstemmer i kretsene ved de siste valgene:
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2007
Krets Antall

stemmeberettigede
Kryss i manntallet Mottatte 

fremmed-
stemmer

Mottatte 
forhånds-
stemmer

00 Uoppgitt 23
01 Sirma 124 63 2
02 Polmak 256 94 0
03 Tana Bru 1173 590 96
04 Austertana 219 107 3
05 Boftsa 428 185 1
06 Polmak/Alleknjarg 132 74 1
Sum 2355 1113 103 332
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Stortingsvalget 2009
Stemmekrets

Antall 
stemmeberettigede

Mottatte 
forhånds-
stemmer

Mottatte 
fremmed-
stemmer

Kryss i manntallet

Søndag Mandag
00 Uoppgitt 16
01 Sirma 114 36 22 1
02 Polmak/Båteng 243 65 58 3
03 Tana Bru 1096 241 323 44
04 Austertana 212 42 81 3
05 Boftsa 404 101 113 1
06 Polmak/Alleknjarg 109 28 35 2
SUM 2194 513 632 54 383

Sametingsvalget 2009
Stemmekrets

Antall 
stemmeberettigede

Mottatte 
forhånds-
stemmer

Mottatte 
fremmed-
stemmer

Kryss i manntallet

Søndag Mandag
00 Uoppgitt 
01 Sirma 33 17 2
02 Polmak/Båteng 48 46 4
03 Tana Bru 88 101 27
04 Austertana 7 9 1
05 Boftsa 33 34
06 Polmak/Alleknjarg 19 24
SUM 862 228 231 34 197

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2011
Stemmekrets

Antall 
stemmeberettigde

Mottatte 
forhånds-
stemmer

Mottatte 
fremmed-
stemmer

Kryss i manntallet

Søndag Mandag
00 Uoppgitt 22 4
01 Sirma 129 26 34 24
02 Polmak/Båteng 128 26 35 1 28
03 Tana Bru 1277 222 426 29 165
04 Austertana 218 46 82 2 11
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05 Boftsa 418 55 138 4 58
06 Polmak/Alleknjarg 118 25 40 2 17
SUM 2310 400 755 38 307

Vurdering
Tana kommune kan benytte seg av muligheten til å holde valg også søndagen før den offisielle 
valgdagen, noe som ved tidligere valg også har var vanlig i Tana. Det er en fordel for studenter 
og andre som av ulike grunner ikke kan avgi sin stemme på mandag. Selv om mange benytter 
seg av muligheten til å forhåndstemme, så virker det også som om mange benytter muligheten 
til å stemme på søndag. Valgdeltakelsen har de siste årene vært stabil. Ser en på statistikken fra 
2007 mot valgene i 2009 og 2011 så har ikke valgdeltakelsen økt selv om man har hatt 
søndagsåpne valglokaler, men det gir velgerne større valgfrihet til når tid de ønsker å avgi skal 
stemme. 

Valgstyret bør vurdere om en skal åpne valgtinget i Tana bru krets på mandag allerede fra kl. 
08:00. Tilbakemeldingene fra stemmekretsen tyder på av flere av velgerne ønsker en slik 
åpningstid, og at de kan få avgitt sin stemme f.eks før de starter på jobb på mandag. Det foreslås 
at valglokalet i Tana bru åpner kl. 08:00 på mandag. 

Side 13



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-4

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 13/2012 13.09.2012

Valg av valgsekretær for valgstyret - Stortings- og sametingsvalget 2013

Valgstyreleders forslag til vedtak
1. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for valgstyret for stortings- og 

sametingsvalget 2013.

2. Valgstyrets leder sammen med valgstyresekretær gis delegert vedtaksmyndighet i typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Saksopplysninger
Valgstyret er i delegasjonsreglement (rev_230212) delegert myndighet til å oppnevne 
valgsekretær, etter forslag fra valgstyrets leder. Ved de to siste valgene har Frode Gundersen 
fungert som valgstyrets sekretær med Aslaug Iversen som valgmedarbeider. Rådmannen stiller 
til rådighet nødvendig antall medhjelpere for valgstyret til praktisk valgarbeid ved behov.

Om delegering av valgstyrets myndighet
Kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse. 
Delegeringsadgangen omfatter 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 
rådmannen kan gis vedtaksmyndighet som tilligger valgstyret etter loven. Det er imidlertid 
begrensninger med hensyn til omfang og sakstype. 

Konkrete enkeltsaker kan delegeres. I tilegg gis det adgang til delegering i ”typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning”. I dette siste ligger en skranke både for hva valgstyret kan 
delegere, og for hvordan delegeringsfullmakten kan benyttes. Det er ikke adgang til å delegere 
generell avgjørelsesmyndighet i saker som etter sin art må anses for å være av prinsipiell 
betydning. Delegeringsvedtaket må leses med den begrensning at den som har fått delegert 
myndighet, har plikt til å gå tilbake til valgstyret hvis en enkeltsak innenfor en generell fullmakt 
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må anses å ha prinsipiell betydning. Hva som er av prinsipiell betydning, må fastsettes ut fra 
vedtakets karakter og konsekvenser. Bestemmelsen gir dermed valgstyret et vidt rom for å 
vurdere hva som i det enkelte tilfelle er forsvarlig og hensiktsmessig. 

Det er ikke mulig å gi eksakte svar på hva som anses for å være av prinsipiell betydning, slik at 
myndigheten ikke kan delegeres. Som en veiledning kan en si at saker som er av ren praktisk art, 
sjelden vil være av prinsipiell betydning. Dette vil typisk være gjøremål som å sette opp 
manntall, legge det ut til alminnelig ettersyn, kunngjøringer, lage lister over klager, underrette 
velgere og kandidater, trykking av stemmesedler og lignende. Prøving og godkjennelse av 
kurante forhåndsstemmegivninger er ikke av prinsipiell betydning, og kan også delegeres. 
Valgstyret kan imidlertid ikke overlate til lederen å utføre denne oppgaven alene. Lederen må 
gjøre det sammen med valgstyrets sekretær eller en annen valgmedarbeider. 

Myndighet som typisk vil være av prinsipiell betydning, og som dermed ikke kan delegeres, er 
eksempelvis å treffe avgjørelser om listeforslag og tilbakekalling av listeforslag skal 
godkjennes, og forkastelse av stemmegivninger. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-5

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 14/2012 13.09.2012

Godtgjørelse for stemmestyrene - Stortings- og sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Godtgjørelse til stemmestyrene ved stortings- og sametingsvalget 2013 avlønnes slik:

- Ledere avlønnes med kr. 180,- pr. påbegynt time, og de øvrige med kr. 160,- pr. 
påbegynte time.

- Kjøregodtgjørelse betales etter statens satser.

Saksopplysninger
I flg. Kommunenes Sentralforbund og Kommunaldepartementet finnes det ingen satser for 
godtgjøring til stemmestyrene.  Det er opp til kommunene på fritt grunnlag å bestemme 
godtgjørelsen.

Ved valget i 2011 ble satsene økt: 
 Ledere ble avlønnet med kr. 180,- pr. påbegynt time, og de øvrige med kr. 160,- pr. time.

I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på
valgdagen(e). Stemmestyrene skal bestå av minst tre medlemmer. Ved valget i 2011 var det 4 
stemmestyremedlemmer og 2 vara i stemmekretsene, med unntak av Tana bru krets der det var 5 
faste stemmestyremedlemmer og 3 vara. 

Dersom kommunestyret (i møte 20.09.12) vedtar å opprettholde samtlige stemmekretser og 
åpningstider etter innstilling fra valgstyret, vil det være to-dagers valg i samtlige kretser, men 
med ulik åpningstid i Tana bru krets i forhold til alle andre kretser. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-40

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 15/2012 13.09.2012

Referatsaker/Orienteringer - VAS

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer.

Vurdering
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RS 2/2012 Sametingsvalget - endringer i forskrift om valg til Sametinget -

høring

RS 3/2012 Innføring av nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) ved

storting- og sametingsvalget 2012 - etablering av mottaksprosjekt i

kommunene og fylkeskommunene
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