
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Valgstyret
Møtested: Møterom, Tana Videregående skole
Dato: 06.06.2013
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.

Saksframlegg i følgende sak ettersendes/utdeles i møtet:

PS 18/2013 Valg av stemmestyrer - Stortingsvalget og sametingsvalget 2013

03.06.2013

Frank M. Ingilæ
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 15/2013 Godkjenning av innkalling
PS 16/2013 Godkjenning av saksliste

PS 17/2013 Godkjenning av protokoll fra 04.04.13 og 02.05.13
PS 18/2013 Valg av stemmestyrer - Stortingsvalget og 

sametingsvalget 2013

PS 19/2013 Valg av personer til prøving og godkjenning av 
forhåndsstemmegivningen og foreløpig opptelling av 
forhåndsstemmer - Stortingsvalget og sametingsvalget 
2013

2012/840

PS 20/2013 Valgstyrets oppdatering av manntallet - Stortingsvalget 
2013

2012/840

PS 21/2013 Referatsaker / Orienteringer - VAS 2013/96

RS 7/2013 Valgloven 2012/840
RS 8/2013 Endringer i valgforskriften 2012/840

RS 9/2013 Valgforskriften med merknader 2012/840
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-27

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 19/2013 06.06.2013

Valg av personer til prøving og godkjenning av forhåndsstemmegivningen og 
foreløpig opptelling av forhåndsstemmer - Stortingsvalget og sametingsvalget 
2013

Rådmannens forslag til vedtak
1. Valgstyret velger følgende personer til prøving og godkjenning av forhånds-

stemmegivningen avgitt stemmeseddelkonvolutt for stortings- og sametingsvalget 2013:
Fra valgstyret 1. …………………………….  med vara …………………………
                       2. …………………………….  med vara …………………………

Fra valgstyresekretariatet: Frode Gundersen og Aslaug Iversen 

Prøving og godkjenning av forhåndsstemmegivningen skjer lørdag 7. september kl. 12:00 
på Tana rådhus. 

2. Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer skjer mandag 9. september, kl. 12:00 av 
valgstyresekretariatet ved Frode Gundersen, Aslaug Iversen og Juhan Nillas Wigelius 
under oppsyn av valgstyrets leder.

3. Valgstyret legger til side 20 forhåndsstemmer for både stortings- og sametingsvalget som 
telles sammen med eventuelle sent innkomne forhåndsstemmer.

Saksopplysninger
Jf. Valglovens § 10-1 velger valgstyret selv hvem som skal møte opp til prøving og godkjenning 
av forhåndsstemmegivningen avgitt i stemmeseddelkonvolutt for stortings- og sametingsvalget. 
Tidspunkt for prøving og godkjenning av forhåndsstemmegivningen kan starte lørdag 7. sept.
ca. kl. 12.00 (eller når avkrysningsmanntallet mottas i kommunen). 
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Det skal det være minst to personer tilstede ved åpning av stemmegivninger. Prøving og 
godkjenninga av forhåndsstemmegivningen skjer av to fra valgstyresekretariatet sammen med to 
fra valgstyret. Det bør også oppnevnes vara i tilfelle forfall.

Ved valget i 2011 møtte fra valgstyret: 1. Frank M. Ingilæ (AP) med vara Else M. Utsi (AP) 
    2. Kåre Breivik (H) med vara Rebeke Tapio (Frp)

Jf. valgloven § 10-5 (1) skal foreløpig opptelling av forhåndsstemmer som er mottatt, godkjent 
og krysset av for i manntallet før valgdagen, begynne senest fire timer før alle valglokalene i 
kommunen er stengt på valgdagen. Samtlige valglokaler i kommunen stenger kl. 18:00. Det 
foreslås at foreløpig opptellingen av forhåndstemmer foretas av tre fra valgstyresekretariatet 
under oppsyn av valgstyrets leder med start mandag 9. sept. kl. 12.00. 

Jf. Valgforskriften § 37 skal valgstyret holde et visst antall forhåndsstemmegivninger utenfor 
den foreløpige opptellingen og blande disse sammen med forhåndsstemmegivninger som 
kommer inn etter at den foreløpige opptellingen er begynt (sent innkomne forhåndsstemmer). 
Det foreslås at valgstyret legger til side 20 forhåndsstemmer både for stortingsvalget og 
sametingsvalget..

Grunnet ny valgordning og bruk av EVA vil det for stortingsvalget være langt færre 
forhåndsstemmer som mottas i konvolutt grunnet at de aller fleste forhåndsstemmene 
godkjennes idet velger avgir sin stemme. Ved valget i 2009 mottok kommunen omkring 380 
forhåndsstemmer (i konvolutt), mens det ved årets valg trolig kun vil være omkring 40-50 
forhåndsstemmer som mottak i konvolutt (mottatt fra andre kommuner/utlandet). 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010

Arkivsaksnr: 2012/840-28

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 20/2013 06.06.2013

Valgstyrets oppdatering av manntallet - Stortingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret delegerer til valgstyresekretariatet å gjøre manuell oppdatering av manntallet for 
følgende:

- innføring av norske statsborgere som har bodd i utlandet i mer enn 10 år, og som søker 
og avgir stemme frem t.o.m. fristen kl. 21 på valgdagen

- oppretting av feil etter klage som ikke er en del av oppdateringene som kommer fra 
SKD. 

Saksopplysninger
Jf. valglovens § 2-3 er departementet ansvarlig for at manntallet opprettes og oppdateres på 
grunnlag av opplysninger fra folkeregistermyndigheten. Departementet sørger for at alle 
kommuner får et manntall over personer med stemmerett i kommunen. Siste oppdatering av 
manntallet på grunnlag av opplysninger fra folkeregistermyndigheten skjer lørdag før 
valgdagen.

Manntallet for stortingsvalget leveres gjennom det nye valgadministrative systemet EVA. 

Jf. valgforskriften § 2 har det enkelte valgstyre ansvar for å oppdatere manntallet med eventuelle 
manuelle endringer som ikke kommer via oppdateringene fra SKD. Dette gjelder kun innføring 
av norske statsborgere som har bodd i utlandet i mer enn 10 år, og som søker og avgir stemme 
frem t.o.m. fristen kl. 21 på valgdagen, samt oppretting av feil etter klage som ikke er en del av 
oppdateringene som kommer fra SKD. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2013/96-18

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 21/2013 06.06.2013

Referatsaker / Orienteringer - VAS

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering. 

Saksopplysninger
Valgstyrets sekretær vil i møte orienteringer om vedtatte endringer i valgloven og 
valgforskriften (ligger som referatsaker i dagens møte). 

Det kan i tillegg bli gitt andre orienteringer. 

Vurdering
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