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Deanu gielda - Tana kommune 

 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Valgstyret 
Møtested: Møterom Sirma oppvekstsenter 

Dato: 02.10.2014 

Tidspunkt: 15:40 – 15:50  

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Frank Martin Ingilæ Leder AP 

Hartvik Hansen Nestleder Fe/Ol 

Randi Lille Medlem AP 

Tone Orvik Kollstrøm Medlem H 

Fred Johnsen Medlem SP 

Rebeke Tapio Medlem Uavhengig representant 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Sandra Lille Medlem AP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ulf Ballo Sandra Lille AP 

   

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Jørn Aslaksen Rådmann  

Frode Gundersen Sekretær  

 

 

Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

____________________ ______________________ _______________________ 

Frank M. Ingilæ 

Leder  
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Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

PS 13/2014 Godkjenning av innkalling   

PS 14/2014 Godkjenning av saksliste   

PS 15/2014 Godkjenning av protokoll fra 21.08.2014   

PS 16/2014 Høring  -  Forslag til endringer i valgloven og 

valgforskriften 

 2014/1721 

PS 17/2014 Referatsaker/Orienteringer - VAS 021014  2014/179 

RS 2/2014 Sametingsvalget 2013 - Evalueringsseminar - 

Rapport/ Sámediggeválga 2013 - Evaluerenseminára - 

Raportá 

 2012/840 

 

 

PS 13/2014 Godkjenning av innkalling 

Saksprotokoll saksnr. 13/2014 i Valgstyret - 02.10.2014  

Behandling 

Leder Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

 

Innkalling godkjennes. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Innkalling godkjennes. 

 

 

 

PS 14/2014 Godkjenning av saksliste 

Saksprotokoll saksnr. 14/2014 i Valgstyret - 02.10.2014  

Behandling 

Leder Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

 

Saksliste godkjennes. 
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Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Saksliste godkjennes. 

 

 

PS 15/2014 Godkjenning av protokoll fra 21.08.2014 

Saksprotokoll saksnr. 15/2014 i Valgstyret - 02.10.2014  

Behandling 

Leder Frank M. Ingilæ (AP) fremmet følgende forslag: 

 

Protokoll fra 21.08.2014 godkjennes. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Protokoll fra 21.08.2014 godkjennes. 

 

 

PS 16/2014 Høring  -  Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften 

Saksprotokoll saksnr. 16/2014 i Valgstyret - 02.10.2014  

Behandling 

Ordfører Frank M. Ingilæ (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak som vedtak i saken: 

 

Tana valgstyre avgir følgende uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

høringsnotat om endringer i valgloven og valgforskriften: 

 

Tana kommune støtter forslagene til endringer i valgloven og valgforskriften med følgende 

kommentarer: 

 

Til endringer i valgloven § 2-3 (3) og § 2-9 bokstav c: 

- Tana kommune anbefaler at valgkortene også blir tilgjengelig elektronisk for den enkelte 

velger. Det vil være et viktig tillegg til dagens utsendinger av valgkort via post. 

 

 

Tilbakemeldinger omkring for sent innkomne forhåndsstemmer 
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- Tana kommune støtte forslaget med at det i forbindelse med oversending av 

forhåndsstemmer benyttes egen forsendelseskonvolutt og at forhåndsstemmer skal 

sendes hver dag de to siste ukene før valget.  

 

- Tana kommune støtte ikke forslagene om å endre lovfestet frist for avleggelse av 

forhåndsstemmer eller å utvide fristen for mottak av forhåndsstemmer til tirsdag. Før en 

velger å endre fristene bør departementet utforme i forskrift strengere krav til forsendelse 

av forhåndsstemmer og gjøre en evaluering av dette etter neste valg.  

 

- Tana kommune mener videre at opplæringen fra departementet i forkant av valget og 

internt i kommuner bør ha et spesielt fokus på rutinene omkring forsendelse av 

forhåndsstemmer. Dette for å innskjerpe rutinene i kommunene og at valgmedarbeidere i 

kommuner får en grundig forståelse og opplæring. 

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Tana valgstyre avgir følgende uttalelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

høringsnotat om endringer i valgloven og valgforskriften: 

 

Tana kommune støtter forslagene til endringer i valgloven og valgforskriften med følgende 

kommentarer: 

 

Til endringer i valgloven § 2-3 (3) og § 2-9 bokstav c: 

- Tana kommune anbefaler at valgkortene også blir tilgjengelig elektronisk for den enkelte 

velger. Det vil være et viktig tillegg til dagens utsendinger av valgkort via post. 

 

 

Tilbakemeldinger omkring for sent innkomne forhåndsstemmer 

- Tana kommune støtte forslaget med at det i forbindelse med oversending av 

forhåndsstemmer benyttes egen forsendelseskonvolutt og at forhåndsstemmer skal 

sendes hver dag de to siste ukene før valget.  

 

- Tana kommune støtte ikke forslagene om å endre lovfestet frist for avleggelse av 

forhåndsstemmer eller å utvide fristen for mottak av forhåndsstemmer til tirsdag. Før en 

velger å endre fristene bør departementet utforme i forskrift strengere krav til forsendelse 

av forhåndsstemmer og gjøre en evaluering av dette etter neste valg.  

 

- Tana kommune mener videre at opplæringen fra departementet i forkant av valget og 

internt i kommuner bør ha et spesielt fokus på rutinene omkring forsendelse av 

forhåndsstemmer. Dette for å innskjerpe rutinene i kommunene og at valgmedarbeidere i 

kommuner får en grundig forståelse og opplæring. 
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PS 17/2014 Referatsaker/Orienteringer - VAS 021014 

Saksprotokoll saksnr. 17/2014 i Valgstyret - 02.10.2014  

Behandling 

Det ble i møte gitt følgende referatsak: 

 

RS 2/2014 Sametingsvalget 2013 - Evalueringsseminar - Rapport/ Sámediggeválga 

2013 - Evaluerenseminára - Raportá 

 

 

Referatsaken tas til orientering.  

 

 

Det ble i møte gitt følgende orientering: 

 

Sekretær Frode Gundersen: 

- Kommunal- og moderniseringsdept. tilbyr og anbefaler at kommuner benytter seg av 

rammeavtale for trykking og distribusjon av stemmesedler 

 

 

Orienteringen tas til orientering.  

 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Vedtak 

Referatsaken og orienteringen tas til orientering.  

 

 

RS 2/2014 Sametingsvalget 2013 - Evalueringsseminar - Rapport/ 

Sámediggeválga 2013 - Evaluerenseminára - Raportá 

 


