
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Valgstyret
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 04.04.2013
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

25.03.2013

Hartvik Hansen
Nestleder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling
PS 2/2013 Godkjenning av saksliste

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll fra 13.09.2013
PS 4/2013 Orientering/status - Stortingsvalget og 

sametingsvalget
2012/840

PS 5/2013 Forhåndsstemmegivning - Stortingsvalget og 
sametingsvalget 2013

2012/840

PS 6/2013 Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer -
Stortingsvalget 2013

2012/840

PS 7/2013 Organisering av valgtingstemmegivning -
Sametingsvalget 2013

2012/840

PS 8/2013 Navneendring stemmekrets 02 2013/731

PS 9/2013 Valglokaler - Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 2012/840
PS 10/2013 Utlegging av manntall til offentlig ettersyn -

Stortingsvalget og sametingsvalget 2013
2012/840

PS 11/2013 Referatsaker / Orienteringer - VAS 2013/96

RS 1/2013 Oversikt over frister ved valget 2013 2012/840
RS 2/2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Orientering om 

lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av 
endringer i valgforskriften

2012/1328

RS 3/2013 Stortings- og sametingsvalget 2013 - Om anskaffelse 
av valgkort, skanning av stemmesedler og løsning for 
autentisering i EVA

2012/1854

RS 4/2013 Valg 2013 - regionsvise fellesannonser 2012/840

RS 5/2013 Rundskriv om endring av forskrift om valg til 
Sametinget - Om underretning til velgere som bare 
kan avgi forhåndsstemme til sametingsvalget
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-17

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 4/2013 04.04.2013

Orientering/status - Stortingsvalget og sametingsvalget

Rådmannens forslag til vedtak
Orienteringen tas til orientering. 

Saksopplysninger
Valgstyrets sekretær vil i møte gi en orientering om status for stortings- og sametingsvalget 
2013. 

Møteplan for valgstyret/opptellingsvalgstyret: 

≠ 9. september/valgdagen: Endelig opptelling av valgtingsstemmer for stortingsvalget og 
foreløpig opptelling av valgtingsstemmer for sametingsvalget skal foretas under 
valgstyrets tilsyn. Denne opptelling vil skje etter at valglokalene er stengt valgdagen, 
mandag 9. september. Valgstyret møter fra kl. 18:00. Valgstyret er også samevalgstyre, 
jf delegasjonsreglement punkt 10. 

≠ 12. september: For sametingsvalget er Tana kommune også opptellingsansvarlig for 
Østre valgkrets – Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Gamvik, 
Lebesby og Tana kommune. Det betyr at det er samevalgstyret i Tana som fungerer som 
opptellingsvalgstyret og som er ansvarlig for endelig opptelling og valgoppgjør for 
sametingsvalget for Østre valgkrets. Kommunene skal sende valgmateriellet til Tana 
senest innen onsdag etter valget kl. 15:00. Det betyr at opptellingsvalgsyret må møte 
torsdag 12. september for opptelling/valgoppgjør. For sametingsvalget skal det også 
”stikkes” (registrere rettinger på stemmesedler). 

≠ Ordinære valgstyremøter: Valgstyremøter avholdes ellers i forbindelse med FSK-
møter etter behov. 
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Medlemmer til stemmestyrene
Det tas sikte på at stemmestyrene i kretsene skal være klare før sommerferien, og vedtas i 
valgstyret i mai/juni-møte. Det skal velges leder, nestleder, to faste medlemmer og to 
varamedlemmer i alle kretser utenom Tana bru krets som skal ha et fast medlem i tillegg.

Det er viktig at alle kretser har samisktalende medlemmer i stemmestyrene, samt at det er 
personer med god kunnskap i bruk av PC. Det gjøres oppmerksom på at kandidater som er 
oppført på valgliste til stortings- og sametingsvalget ikke kan oppnevnes til stemmemottaker/
valgfunksjonær i valglokalene. 

Valgstyresekretariatet ber valgstyre om å komme med forslag på aktuelle personer som kan sitte 
i stemmestyrene.

Valgutstyr
Det er bestilt universell valgutstyr:

Nye funksjonærkort på samisk/norsk 
4 stk Valgavlukk 
8 stk Nye veiledninger til valgavlukk der det er tekst både på samisk/norsk
4 stk Rollup inngang samisk/norsk
4 stk Rollup utgang samisk/norsk

Strekkodeleser: 
Kommunen vil i tillegg anskaffe strekkodeleser for lesing av strekkode på valgkort. Det er mye 
sikrere og vil gi raskere avkryssing av forhåndsstemmer. 

EVA
Ved årets valg skal samtlige kommuner/fylkeskommuner ta i bruk et nytt elektronisk 
valgadministrasjonssystem (EVA). Sekretariatet vil gi en orientering om status for EVA.  
Opplærling av kommuner/fylkeskommuner er i gang. 1. opplæringssamling for kommuner/ 
fylkeskommune i Troms fylke ble gjennomført i midten av mars. For kommuner/ 
fylkeskommune i Finnmark fylke vil 1. opplæringssamling være i Alta andre uke i april. Frode 
Gundersen er med i opplæringsteamet som holder disse opplæringssamlingene. 2. samling vil 
foregå i slutten av mai i  Finnsnes og Alta.

Forslag til flere endringer i valgloven og kommuneloven 
Sekretariatet vil orientere valgstyre om forslag til endringer i valgloven og kommuneloven. Det 
vises her til referatsak i dagens møte – ”Stortings- og sametingsvalget 2013 – Orientering om 
lovforslag i Prop. 52 L (2012-2013) og fastsettelse av endringer i valgforskriften” 

KRDs informasjonstiltak ved stortingsvalget 
Departementet er opptatt av å legge til rette for en god gjennomføring av valget. 
Kommunikasjon/informasjon er en viktig del av dette arbeidet. KRD vil gjennomføre en rekke 
tiltak. Sekretariatet vil gi en kort orientering om informasjonstiltak fra KRD. 

Produksjon og distribusjon av valgkort 
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KRD vil produsere og distribuere valgkort som en integrert del av en folder (brosjyre). 
Kommunene må dekke kostnadene ved trykking og porto for valgkort, ikke brosjyrekostnaden. 
Departementet dekker øvrige utgifter for folder. Kommunene har i henhold til valgloven ansvar 
å produsere valgkort. Fordi departementet nå innfører EVA i alle kommunene, gir det tilgang til 
grunnlagsdata på landsbasis for felles produksjon av valgkort.

Felles annonsering 
Som ved tidligere valg vil kommunen bruke Frantz annonseservice som portal i forbindelse med 
all lovpålagte annonsering. Dette er en felles annonsering der flere kommuner går sammen. All 
annonsering vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside. 

Beredskapsplan 
Valgstyresekretariatet vil lage en beredskapsplan for gjennomføringa av valget som skal 
forankres i valgstyret. Det kan oppstå ulike hendelser i løpet av valggjennomføringa som krever 
en beredskap. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-14

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 5/2013 04.04.2013

Forhåndsstemmegivning - Stortingsvalget og sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
1. Informasjons- og serviceavdelingen oppnevnes som stemmemottaker for stortingsvalget 

og sametingsvalget 2013. Avdelingen har ansvar for forhåndstemmegivningen, herunder 
institusjonsstemmegivning, og ambulerende stemmegivning etter søknad.

2. Stemmemottaket holder til på Tana rådhus, møterommet i 1.etg, med følgende 
åpningstider:

≠ Tidligstemmegivning: 1. juli – 9. august 2013 
Velgere henvender seg til kommunen for avtale om tidspunkt for 
stemmegivningen (mandag – fredag i perioden).

≠ Forhåndsstemmegivning: 12. august – 6. september 2013
            Stemmemottaket er åpent mandag – fredag fra kl. 09.00 – 15.00. 

3. Institusjonsstemmegivning skal finne sted på:
≠ Polmak alders- og sykehjem
≠ Austertana eldresenter
≠ Tana helsesenter (på sykestua og psykiatrisk avd.).
≠ Omsorgsboligene 

Tidspunkt for mottak av stemmer på institusjoner fastsettes til uke 35 (26. - 30. august).

4. Frist for søknad om ambulerende forhåndsstemmegivning settes til tirsdag 03.09.2013 kl. 
15.30 (søknaden må være kommet inn til kommunen). Valgstyrets leder gis fullmakt til å 
forlenge fristen i konkrete tilfeller. All forhåndsstemmegivning må imidlertid være
avsluttet innen fredag 06.09.2013 kl. 15.30.
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Saksopplysninger
Bestemmelser om forhåndstemmegivningen reguleres av valglovens Kap. 8 
Forhåndstemmegivningen og valgforskriftens Kap. 6 Gjennomføring av 
forhåndsstemmegivningen (jf. valgloven § 8-6)

Valgforskriften § 26 inneholder særlige bestemmelser om tilgjengelighet til lokalene som 
benyttes ved forhåndsstemmegivning. I bestemmelsen beskrives retten til adgang til 
valglokalene for personer med nedsatt funksjonsevne og adgangen til å stemme for blinde og 
svaksynte uten hjelp fra andre.

Stemmemottaker oppnevnes av valgstyret. Stemmegivningen skal foregå i egnet lokale, og hos 
stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivningen på helse- og 
sosialinstitusjoner, samt der valgstyret ellers beslutter at et skal mottas forhåndsstemmer. 

Antall valgfunksjonærer ved stemmemottak
Gitt stortingets tilslutning til flere endringer i valgloven og kommuneloven - Prop. 52L (2012-
2013 (det vises til egen referatsak i dagens møte), så vil tidspunktet for godkjenning av 
forhåndsstemmegivningen for stortingsvalget flyttes. Det vil derfor være nødvendig å innføre 
krav om at to stemmemottakere skal være tilstede under forhåndsstemmegivningen. Dette for å 
sikre tillitten til valgordningen, og beskytte valgfunksjonærer mot mistenkeliggjøring. 

Sted for forhåndsstemmegivning 
Stemmemottaket har ved tidligere valg vært på Tana rådhus, møterommet i 1.etg. Dette 
valglokalet tilfredsstiller kravene i valgforskriften § 26 om tilgjengelighet til lokalet. 

Valgstyret kan også vurdere om det er behov for å ha forhåndsstemmemottak andre steder i 
kommunen, og om det er aktuelt med utvidet åpningstider. 

Tidligstemmegivning; 1. juli – 9. august 2013
Denne ordningen ble innført ved stortings- og sametingsvalget i 2009. Velgere som oppholder 
seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for 
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 
1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter i valgåret. Valgstyret angir sted for slik 
stemmegivning, og bør så langt det lar seg gjøre, ta hensyn til velgers ønske med hensyn til 
tidspunkt for stemmegivningen. 

Det foreslås ingen faste åpningstider, men at velgere henvender seg til kommunen for avtale om 
tidspunkt for stemmegivningen. 

Ordinær forhåndstemmegivning: 12. august – 6. september 2013
Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme innenriks. I og med at 10. august faller på en 
lørdag, vil ordnær forhåndsstemmegivning foregå fra mandag 12. august til fredag 6. september. 
Forhåndsstemmegivningen skal ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen. 

Her foreslås samme åpningstid som ved tidligere valg, alle ukedagene fra kl. 09:00-15:00 i 
perioden.

Ambulerende stemmegivning: 
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av 
sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter § 8-3 (2), kan etter søknad til valgstyret avgi 
forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må 
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være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom 
tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres. 

Institusjonsstemmegivning:
Valgstyret er pålagt å gjennomføre forhåndsstemmemottak på helse- og sosialinstitusjoner. Ved 
stemmemottak på helse- og sosialinstitusjoner kan stemmer også mottas hjemme hos personer 
som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonen. 

Institusjonsstemmegivning skal finne sted på:
≠ Polmak alders- og sykehjem
≠ Austertana eldresenter
≠ Tana helsesenter (på sykestua og psykiatrisk avd.).
≠ Omsorgsboligene 

Det foreslås å gjennomføre institusjonsstemmegivningen i uke 35 (26. -30. august). 

Vurdering
Rådmannen anbefaler at forhåndsstemmegivningen gjennomføres på samme måte som ved 
tidligere valg. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-9

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 6/2013 04.04.2013

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer - Stortingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret vedtar at foreløpig opptelling av valgtingsstemmer for stortingsvalget 2013 foretas av 
stemmestyrene i samtlige seks stemmekretser.

Saksopplysninger
Ansvaret for opptellingen av valgtingsstemmer ligger hos valgstyret, jf. valglovens § 10-4 (1), 
”Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de personer og 
på den måten valgstyret har bestemt”.

Valgstyret bestemmer selv hvordan opptellingen skal skje, for eksempel om det skal foretas
foreløpig opptelling (grovtelling) av valgtingsstemmer ute på stemmestedene, om stemmene
skal bringes til annet stemmested for opptelling, eller om all opptelling skal skje sentralt hos
valgstyret. 

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer skal starte så snart som mulig etter at
stemmegivningen på valgtinget er avsluttet, jf. valgloven § 10-5 (2). 

Dersom valgstyret overlater foreløpig opptelling av valgtingsstemmer til stemmestedet, er det et
vilkår at manntallet i kretsen inneholder minst 100 navn, jf. valgloven § 10-4 (2). Er det færre
enn 100 navn i manntallet i en krets, må foreløpig opptelling skje sammen med en annen krets, 
Opptelling skjer da enten hos valgstyret eller på et annet stemmested. I alle seks stemmekretsene 
i kommunen har det ved tidligere stortingsvalg vært over 100 manntallsførte, og således kan 
foreløpig opptelling av valgtingsstemmer overlates til stemmestedene. I kretsene 01-Sirma, 02-
Polmak/Båteng og 06-Polmak/Allknjarg var det imidlertid i alle kretsene like over 100 
manntallsførte ved forrige valg. Et foreløpig manntall vil være tilgjengelig for kommunene 2. 
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april, og ut fra den kan en vurdere om disse kretsene kan gjennomføre foreløpig opptelling av 
valgstingsstemmer ute på kretsene.

Ved stortingsvalget 2009 og ved kommune-/fylkestingsvalget 2011 ble foreløpig opptelling av 
valgtingsstemmer foretatt stemmestyrene ute i samtlige stemmekretser. Dette fungerte meget bra 
og resultatet forelå raskt. 

Valgsekretariatet vil gi stemmestyrene en grundig opplæring når det gjelder både foreløpig 
opptelling av valgtingsstemmer og føring av stemmestyrets møtebok for stortingsvalget. Denne 
vil gjennomføres i uke 36. Føring av møtebok for stortingsvalget for stemmestyrene skal skje i 
EVA.

Vurdering
Rådmannen anbefaler at foreløpig opptelling (grovtelling) av valgtingsstemmer på valgdagen 
overlates til stemmestyrene i samtlige av de seks stemmekretsene i kommunen. Med en slik 
ordning vil foreløpig valgresultat foreligge raskere. Det vises til stortingsvalget 2009 og 2011 
der Tana kommune var en av de første kommunene i landet som innrapportert resultat av 
foreløpige valgtingsstemmer. Dersom det i noen kretser viser seg å være færre enn 100 
manntallførte, så må noen kretser slås sammen og telles opp samlet. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-13

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 7/2013 04.04.2013

Organisering av valgtingsstemmegivning - Sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Samevalgstyret vedtar at valgtingsstemmegivningen for sametingsvaglet 2013 gjennomføres 
med kretsvis fordelt manntall. 

Saksopplysninger
Ved sametingsvalget er det mulig å motta valgtingsstemmer på tre ulike måter. Samevalgstyret 
skal her ta stilling om hvordan kommunen skal organisere valgtingsstemmegivningen. 

Alternativ 1:
”Tana-modell” – Kretsvis fordelt manntall. En slik organisering av valgtingsstemmegivningen 
er slik at hver krets har et eget kretsmanntall, og alle tilhørende i stemmekretsen krysses av i 
manntallet når stemmen avgis.  Andre velgere som ønsker å stemme i en annen krets i 
kommunen enn de er tilhørende i, må avgi sin stemme i særskilt omslag som behandles av 
samevalgstyret (lik ordningen som ved stortingsvalget).

Alternativ 2:
”Lenvik-modell” – stemmesteder uten manntall og et stemmested med hele kommunens 
manntall. I denne ordningen er det kun et stemmested som har hele kommunens manntall. Her 
kan alle avgi sin stemme til sametingsvalget og det krysses av i manntallet. Alle andre 
stemmesteder har ikke manntall og alle valgtingsstemmer mottas i særskilt omslag. 
Samevalgstyret må behandle stemmer i særskilt omslag etter at valglokalene har stengt på 
valgdagen. 

Alternativ 3:
”Oslo-modell” – samlet manntall hos valgstyret. Denne ordningen er slik at alle 
valgtingsstemmer i samtlige stemmekretser mottas i særskilt omslag (stemmesteder har ikke 
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manntall). Valgtingsstemmer må behandles av samevalgstyret som har manntallet for hele 
kommunen. 

En av modellene er oppkalt etter hvordan Tana kommune organiserte valgtinget ved forrige 
sametingsvalg (2009). Det naturlige her vil da være at Tana kommune organiserer 
valgtingsstemmegivningen på samme måte som ved forrige valg. Tana kommune har omtrent 
850 manntallsførte, og det vil være mest hensiktsmessig å velge alternativ 3 med kretsvis fordelt 
manntall. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2013/731-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 8/2013 04.04.2013

Navneendring stemmekrets 02

Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret gjør følgende navneendring på stemmekrets 02 slik:

≠ Fra 02-Polmak til 02-Polmak/Båteng 

Saksopplysninger
Etter at stemmelokalet i krets 02-Polmak, tidligere sameskole, ble flyttet til Båteng, gjeldene fra 
2009, så ble også navnet på kretsen endret til 02-Polmak/Båteng. Denne endring ble ikke 
formelt vedtatt i valgstyret, men valgstyret ble muntlig enig om at det var naturlig å endre også 
kretsnavnet da valglokalet ble flyttet til Båteng. Kretsnavnet Polmak/Båteng har vært benyttet 
ved valget i 2009 og 2011.

Ved valget i 2009 og 2011 var det kommunen selv som la inn grunnlagsdata, deriblant 
kretsnavn, i det valgadministrative systemet (Ergo). Ved innføring av EVA (elektronisk 
valgadministrasjonssystem) ved kommende valg, så er det KRD som legger inn stemmekreter 
for kommunene. KRD henter opplysninger om stemmekretser og navn direkte fra kartverket. I 
kartverket ligger krets 02 inne med kretsnavn Polmak, og i EVA vil derfor også krets 02 ligge 
inne med kretsnavn Polmak. Kartverket er naturlig nok heller ikke registrert denne navneendring 
som valgstyret ble enig om i 2009. 

Det er derfor nødvendig å gjøre et formelt vedtak om navneendring i krets 02. For at endringer 
skal få følge for kommende valg, så må kartverket/folkeregistermyndigheten ha melding om 
endringer i stemmekretsnavn innen 31. mars i valgåret. Valgstyresekretariatet har vært i kontakt 
med KRD, og en er blitt enig om at de justerer kretsnavnet i EVA til korrekt ved kommende 
valg, slik at kretsnavnet også vil være Polmak/Båteng ved kommende valg. Kommunen må 
imidlertid gjøre et formelt vedtak om navneendring i krets 02 slik at det blir riktig i framtidige 
valg. 
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Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-15

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 9/2013 04.04.2013

Valglokaler - Stortingsvalget og sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret vedtar at valgtingsstemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 2013 skal 
foregå i følgende valglokaler i stemmekretsene:

Krets Stemmelokale 
01 – Sirma Sirma grendehus
02 – Polmak/Båteng Organisasjonenes hus - Servviid dàllu 
03 – Tana bru Tana miljøbygg 
04 – Austertana Austertana samfunnshus
05 – Boftsa Boftsa oppvekstsenter 
06 – Polmak/Alleknjarg Polmak grendehus 

Saksopplysninger
Valgstyret vedtok i møte 13.09.2013 i PS 11/2010 å opprettholde de eksisterende 
stemmekretsene ved kommende valg. 

Det foreslås at de samme lokalene som ble benyttet ved forrige valg (2011) også benyttet ved 
valget i 2013. Kommunen har ikke mottatt noen klager på tilgjengeligheten i noen av de valgte 
stemmelokalene ved forrige valg. Det vil i god tid før valget gjennomføres en befaring av 
samtlige stemmelokaler for å sikre at tilgjengeligheten er i henhold til krav, og eventuelle 
mangler rettes opp til valget. 

Det er viktig at kommunen er bevisst på ansvaret for å sikre at valglokalene er lett tilgjengelige 
for alle velgerne og legger til rette så godt det lar seg gjøre. Stemmegivningen skal legges til 
egnede og tilgjengelige lokaler. 
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Valgforskriften § 30 inneholder særlige bestemmelser om tilgjengelighet til lokalene som 
benyttes ved stemmegivning på valgtinget. I bestemmelsen beskrives retten til adgang til 
valglokalene for personer med nedsatt funksjonsevne og adgangen til å stemme for blinde og 
svaksynte uten hjelp fra andre.

§ 30 Valglokalet 
Ved avgjørelsen av hvilke lokaler som skal benyttes og ved tilretteleggingen for velgerne på 
valgtinget gjelder § 26 tilsvarende. 

§ 26 Valglokalene 
(1) Valgstyret skal legge forhåndsstemmegivningen til lokaler som er lett tilgjengelige og 
hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Andre lokaler skal ikke 
benyttes med mindre særlige grunner foreligger. 

(2) Ved tilrettelegging for forhåndsstemmegivning i valglokalene, skal det legges vekt på 
god tilgjengelighet for alle velgere. Blinde og svaksynte velgere skal kunne avgi stemme 
uten å måtte be om hjelp. 

Merknaden til § 26 som gjelder tilsvarende for § 30, beskriver nærmere hva som ligger i kravet 
til tilgjengelighet. Følgende punkter understrekes i merknaden:

≠ Stemmegivningen skal legges til lokaler hvor velgerne kan ta seg inn på egen hånd. 
Dersom det ikke finnes slike lokaler i kommunen, må kommunen i utgangspunktet 
iverksette tiltak som gjør lokalene tilgjengelige for velgerne. 

≠ Dersom det ikke finnes egnede lokaler eller det er uforholdsmessig dyrt å gjøre lokalene 
tilgjengelige, kan andre lokale benyttes, men det skal legges en streng vurdering til 
grunn.

≠ Samtlige lokaler i kommunen er omfattet av kravet om tilgjengelighet – ett tilgjengelig 
lokale er ikke nok.

≠ Unntak for reglene er steder der stemmegivningen foregår hjemme hos velgerne.
≠ Krav om tilrettelegging for blinde/svaksynte velgere gjelder overalt, også der 

stemmegivning foregår hjemme hos velgeren eller i utlandet.

Helsedirektoratet v/Deltasenteret har utarbeidet en veileder for valgstyrer og valgmedarbeidere 
”Tilgjengelighet til valg. Veileder til kommunene”. Dette heftet inneholder informasjon og 
sjekklister om tilrettelegging for valg for mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-16

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 10/2013 04.04.2013

Utlegging av manntall til offentlig ettersyn - Stortingsvalget og 
sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
1. Manntallet for stortingsvalget og sametingets valgmanntall legges ut til offentlig 

ettersyn, med opplyser om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet, så 
fort det lar seg gjøre etter at kommunen har mottatt denne. Manntallet skal ligge ute til 
og med valgdagen.

2. Manntallet legges ut på følgende steder:
≠ Tana rådhus, Tana bru 
≠ Tana bibliotek, Tana bru 
≠ Bibliotekbussen for Tana og Nesseby
≠ Bil og Maskin AS, Austertana
≠ Esso - Rustefjelbma Servicesenter, Rustefjelbma
≠ Tapio A.E. Eftf., Sirma

Saksopplysninger
Valglovens § 2-6 og Forskrift om valg til Sametinget § 8 har bestemmelser om at manntallet 
skal legges ut til offentlig ettersyn så snart dette lar seg gjøre. Skjæringsdatoen er 30.06.2013. 
Ved tidligere valg har kommunen mottatt utleggingsmanntallet via e-post. Nytt av året er at 
utleggingsmanntallet for stortingsvalget og sametingets valgmanntall kan hentes ut fra EVA (det 
nye valgadministrative systemet). En kan forvente at utleggingsmanntallet er klart i løpet av uke 
28.

Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. Manntallet som legges ut skal kun inneholde 
navn, adresse, fødselsdato og evt. manntallsnummer og kretsopplysninger til de manntallsførte.
Manntallet kan ikke legges ut på Internett, jf. folkeregistreringsloven § 13. 
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Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utlegging av manntallet, og samtidig opplyse om 
adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet, jf valglovens §§ 2-7 og 2-8 og Forskrift 
om valg til Sametinget §§ 9 og 10.

Ved tidligere valg har manntallet vært lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

Valgstyret skal holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer og skal se til at alle blir
levert tilbake til valgstyret innen to år. 

Vurdering

o Tana rådhus
o Tana bibliotek
o Bibliotekbussen for Tana og Nesseby
o Bil og Maskin, Austertana
o Esso, Rustefjelbma
o Tapio A.E. Eftf., Sirma
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-8

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 11/2013 04.04.2013

Referatsaker / Orienteringer - VAS

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Det kan i møtet blir gitt orienteringer. 

Vurdering

�������



�������

"������	�#����������������������������������	

"������	����������$������%���������������	�$�#������������%�������������

���������&�'���$��	(�����������������������������������������������

"��	���	����������$������%���������������	�$�#%������������������������)

���������������%%������������*�����������+��������������,-.

"��
���	�-������	�$���������������������������

"������	�"+���������%�����������������������%������������%��������$�#%

+��������������������������%�/����������������01������%%��������%������������


