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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010 

Arkivsaksnr: 2014/1550-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 21/2014 06.11.2014 

 

Fastsetting av stemmekretser - Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 
2015 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
I medhold av valglovens § 9-3 vedtar valgstyret å opprettholde de eksisterende 
stemmekretsene ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i 2015:   

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Saksopplysninger 
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. (….)  

Valgstyret har delegert myndighet til å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunen skal deles 
inn i.  
 
Tana kommune har ved tidligere valg hatt slik kretsinndeling: 

01 – Sirma 
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Vurdering 
Det har de siste årene vært en nedgang i antall stemmeberettigede i Tana (manntallsførte), og ser 
en spesielt på de minste kretsene Sirma, Polmak/Båteng og Polmak/Allkenjarg er det så vidt 
over 100 manntallsførte i hver av kretsene. I hver av kretsene mottas det omtrent 60 
valgtingstemmer. Ved stortingsvalget i 2013 hadde Polmak/Alleknjarg mindre enn 100 
manntallsførte i kretsen, og kretsen mottok 62 valgtingsstemmer. Legger en til grunn 
tilbakemeldinger fra lederne i stemmestyrene i disse kretsene, og da spesielt i 
Polmak/Alleknjarg som stiller spørsmål om det er nødvendig med valgting i kretsen, bør 
valgstyret vurdere om en nå skal nedlegge noen kretser.  
 
Rådmannen mener at det ikke er noe i veien for at de som manntallsført i Polmak/Alleknjarg 
kan overføres til Tana bru krets. Dersom valgstyret ønsker å legge ned noen kretser vil det da 
være nødvendig å lage sak til kommunestyret for å gjøre kretsendringer. 
 
Rådmannen mener likevel at en ved valget i 2015 opprettholder seks stemmekretser, og at man 
til stortingsvalget/sametingsvalget i 2017 lager egen sak om kretsjusteringer/-nedleggelser.   
 

02 – Polmak/Båteng 
03 – Tana Bru 
04 – Austertana 
05 – Boftsa 
06 – Polmak/Alleknjarg 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010 

Arkivsaksnr: 2014/1550-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 22/2014 06.11.2014 
Kommunestyret  13.11.2014 

 

Fastsetting av valgdager og åpningstider på valgtinget - Kommunestyrevalget 
og fylkestingsvalget 2015 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde kommunestyrevalg og 
fylkestingsvalg også søndag 13. september 2015 i krets 03 - Tana bru, 04 - Austertana og 
05 - Boftsa. 
 
I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar kommunestyret følgende åpningstider for 
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015: 
 
 
Stemmekrets 

Åpningstid 
Søndag 13. sept. 

Åpningstid 
Mandag 14. sept. 

01 Sirma stengt kl. 10:00 – 18:00 
02 Polmak/Båteng stengt kl. 10:00 – 18:00 
03 Tana Bru kl. 15:00 – 20:00 kl. 09:00 – 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 stengt kl. 10:00 – 18:00 

 

 
 
 

Saksopplysninger 
I statsråd 6. juni i år er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 
fastsatt til mandag 14. september 2015. 
 
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 stemmekretser i kommunen skal holdes valg også søndag 13. 
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september. Jf. valgloven § 9-2 (2) Fastsetting av valgdag skal vedtaket treffes senest samtidig 
med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere 
enn kl. 21. 
 
Valgstyret fastsetter hvor mange stemmekretser kommunen skal ha (sak i valgstyret 06.11.14), 
og forslaget her er at valgstyret vedtar å opprettholde de seks stemmekretsene fra de foregående 
valgene også ved valget i 2015.  
 
Todagersvalg og åpningstider  
Fra og med valget i 2009 har Tana kommune hatt todagersvalg i samtlige stemmekretser. Ved 
valgene i 2009, 2011 og 2013 har stemmekretsene hatt samme åpningstid på valgdagen mandag 
kl. 10-18. Unntaket her er Tana bru krets som i 2013 hadde åpent kl. 08-18. I 2009 var det lik 
åpningstid på søndag i alle kretser, kl. 12-20, mens ved valgene i 2011 og 2013 hadde Tana bru 
krets åpent kl. 12-20, mens resten av kretsene hadde åpent kl. 15-18.  
 
Etter hvert valg gjennomføres det en evaluering med ledere i stemmestyrene. Ved de tre siste 
valgene har valgstyresekretariatet spesielt bedt om tilbakemeldinger i forhold til todagersvalg og 
åpningstider. Her følger en kort oppsummering fra kretsene etter valget i 2013: 

� Sirma: OK med todagersvalg og åpningstid 
� Polmak/Båteng: 25 stemte på søndag. Kanskje det kun er nødvendig med valgting på 

mandag.  
� Tana bru: Nødvendig med todagersvalg. Bra med tidlig åpning på mandag. 
� Austertana: Bra åpningstid og todagersvalg. 
� Boftsa: Bra åpningstid og todagersvalg. 
� Polmak/Alleknjarg: Kun 22 stemte på søndag. Stiller spørsmål om det er nødvendig med 

valgting i kretsen.  
 
Tar en utgangspunkt i avgitte ordinære valgtingsstemmer for samtlige kretser viser den at det 
ved kommunestyrevalget i 2011 i snitt var 34 % som stemt på søndag og 66 % på mandag. Ved 
stortingsvalget i 2013 stemt 39 % på søndag og 61 % på mandag.  
 
 

Vurdering 
Kommunestyret skal i denne saken bestemme om kommunen skal ha todagersvalg i samtlige 
stemmekretser, noen som har vært vanlig i de tre siste valgene, eller om det kun skal være 
søndagsåpne valglokale i noen av kretsene. I tillegg skal kommunestyret ta stilling til om en skal 
videreføre åpningstidene fra foregående valg eller om en skal gjøre justeringer i denne. 
Rådmannen legger fram to alternative forslag på todagersvalg/åpningstider. Rådmannen mener 
at alternativ 1 vil gi velgere tilstrekkelig mulighet til å avgi sin valgtingsstemme. 
Kommunestyret kan i tillegg velge å opprettholde åpningstidene fra forrige valg.  
 
Det har de siste årene vært en nedgang i antall stemmeberettigede i Tana (manntallsførte), og ser 
en spesielt på de minste kretsene Sirma, Polmak/Båteng og Polmak/Allkenjarg er det så vidt 
over 100 manntallsførte i hver av kretsene. For hver av kretsene mottas det omtrent 60 
valgtingstemmer. Ut av disse mottas omtrent 25 valgstingsstemmer på søndag i hver av 
kretsene. Legger en til grunn tilbakemeldinger fra lederne i stemmestyrene i disse kretsene, bør 
kommunestyret vurdere om det er nødvendig å holde åpent på søndag i krets 01- Sirma, krets 02 
- Polmak/ Båteng og krets 06 - Polmak/Alleknjarg.  
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Åpningstiden for forhåndsstemmegivning (fra 10.aug til siste fredag før valgdagen) har de siste 
valgene vært man.-fre. kl. 09-15. Valgstyret skal på et senere tidspunkt bestemme åpningstiden 
forhåndsstemmegivningen. For å avhjelpe at det ikke holdes søndagsåpent i krets 01, 02 og 06, 
kan et forslag ovenfor valgstyret være å holde forhåndsstemmegivning også to lørdager i slutten 
av forhåndsstemmeperioden (for eksempel lørdag 29. aug. og 5. sept. kl. 10-14). I tillegg kan en 
vurdere å ha kveldsåpent forhåndsstemmelokale et par dager den siste uken før valget.   
 
Kommunestyret bør også vurdere om det er nødvendig å åpne valglokalet i krets 03 - Tana bru 
allerede kl. 12:00 på søndag. Valglokalet i kretsen har ved de to siste valgene hatt åpent kl. 12 - 
20 på søndag. Ser en på de siste tre valgene er det mellom 220 - 250 som avlegger sin 
valgtingsstemme på søndag i kretsen. Det betyr at det i snitt er to minutter mellom hver velger. 
Et forslag er å begrense åpningstiden i Tana bru krets på søndag slik at valglokalet har åpent fra 
kl. 15:00 - 20:00 på søndag. Ved en slik åpningstid vil det i snitt være ca. ett minutt mellom hver 
velger som avlegger sin valgtingsstemme. Det vil trolig ikke bli de store kødannelsene ved å 
begrense åpningstiden. Tilbakemelding fra Tana bru krets er at de ofte er størst trykk og noen 
kødannelse i timene rett før stengetid på mandag.   
 
Dersom kommunestyret velger å gå for todagersvalg kun i de største kretsene og begrense 
åpningstiden noen på søndag i Tana bru krets, vil det gi en besparelse i godtgjørelse til 
stemmestyrene, kjøregodtgjørelse og matutgifter. 
 
 
Rådmannens forslag: 
 
Alternativ 1 
1. I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde kommunestyrevalg og 

fylkestingsvalg også søndag 13. september 2015 i krets 03 - Tana bru, 04 - Austertana og 
05 - Boftsa. 
 

2.  I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar kommunestyret følgende åpningstider for 
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015: 
 
 
Stemmekrets 

Åpningstid 
Søndag 13. sept. 

Åpningstid 
Mandag 14. sept. 

01 Sirma stengt kl. 10:00 – 18:00 
02 Polmak/Båteng stengt kl. 10:00 – 18:00 
03 Tana Bru kl. 15:00 – 20:00 kl. 09:00 – 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 stengt kl. 10:00 – 18:00 

 

 
 
Alternativ 2 
1. I medhold av valglovens § 9-2 (2) vedtar kommunestyret å holde kommunestyrevalg og 

fylkestingsvalg også søndag 13. september 2015 i samtlige valgkretser.  
 

2.  I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar kommunestyret følgende åpningstider for 
kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015: 
 
 
Stemmekrets 

Åpningstid 
Søndag 13. sept. 

Åpningstid 
Mandag 14. sept. 

01 Sirma kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 
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02 Polmak/Båteng kl. 15:00 – 18:00 kl. 10:00 – 18:00 
03 Tana Bru kl. 15:00 – 20:00 kl. 09:00 – 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 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010 

Arkivsaksnr: 2014/1550-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 23/2014 06.11.2014 

 

Valg av sekretær for valgstyret med delegert myndighet - Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2015 

 
 
 

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

fylkestingsvalget 2015. 
 

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

3.  Valgstyresekretær delegeres myndighet til å innvilge fritak ihht. valgloven § 3-4. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Etter forslag fra valgstyrets leder har valgstyret delegert myndighet til å oppnevne sekretær for 
valgstyret. 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. 
 
I delegasjonsreglementet står det bl.a: 
� Valgstyret delegeres myndighet til å oppnevne valgsekretær, etter forslag fra valgstyrets 

leder. Rådmannen stiller til rådighet et nødvendig antall medhjelpere for valgstyrets praktiske 
valgarbeid ved behov. 

� Valgstyret kan delegere myndighet til valgsekretær å innvilge fritak ihht. valgloven 
� Valgstyret kan delegere til valgsekretær å inngå avtale om trykking av stemmesedler. 
 
 
Om delegering av valgstyrets myndighet 
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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 tillegg 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 
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.  
 
 
Om retten til å kreve seg fritatt til kommunestyrevalg 
Det er valgstyresekretær som forbereder og undersøker om innleverte listeforslag til 
kommunestyrevalget fyller lovens krav. Ved forhandlinger med tillitsvalgte er det også 
valgstyresekretæren som arbeider for å bringe listeforslaget i samsvar med loven. Det er derfor 
også naturlig at det også er valgstyresekretæren som innvilger eventuelle fritakssøknader, jf. § 3-
4. I henhold i delegasjonsreglementet kan valgstyret delegere denne myndigheten til 
valgstyresekretæren. Ved kommunestyrevalget i 2011 hadde valgstyresekretæren delegert 
myndighet til å innvilge fritak.   
 
Valglovens § 3-4 har slik ordlyd: 

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om 
at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten 

(2) Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist fylkesvalgstyret eller 
valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som har fritaksgrunn, men som 
unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på liste, kan ikke påberope seg dette forhold som 
fritaksgrunn etter å ha blitt valgt. 

(3) En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende skriftlig melding 
om valget mottas eller ikke, innen tre dager etter å ha mottatt melding om valget. Ellers anses valget 
mottatt. 

 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 010 

Arkivsaksnr: 2014/1550-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 24/2014 06.11.2014 

 

Godtgjørelse for stemmestyrene - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Godtgjørelse til stemmestyrene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avlønnes slik: 

� Leder avlønnes med kr. 200,- pr. påbegynte time 
� De øvrige medlemmene avlønnes med kr. 180,- pr. påbegynte time 

(godtgjørelsen gjelder også i forbindelse med opplæring av stemmestyrene) 
� Kjøregodtgjørelse betales etter statens satser  

 
 
 

Saksopplysninger 
Det er opp til kommunen på fritt grunnlag å bestemme godtgjørelsen for stemmestyrene. 
 
I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på 
valgdagen(e). Stemmestyrene skal bestå av minst tre medlemmer. Ved sist valg i 2013 var det 
fire faste medlemmer og to varamedlemmer i stemmekretsene med unntak av Tana bru krets. I 
Tana bru krets var det opprinnelig fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Denne 
sammensetning ble like for valget økt til 7 faste stemmestyremedlemmer og 1 vara etter ønske 
fra stemmestyret.  
 
Ved de siste valgene har godtgjørelsen vært slik:  
 
 Leder av stemmestyret Medlem av stemmestyret 
Valget 2009 kr. 170,- pr. påbegynte time kr. 150,- pr. påbegynte time 
Valget 2011 kr. 180,- pr. påbegynte time kr. 160,- pr. påbegynte time 
Valget 2013 kr. 200,- pr. påbegynte time kr. 180,- pr. påbegynte time 
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Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2014/2019-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 25/2014 06.11.2014 
Kommunestyret  13.11.2014 

 

Nytt valgoppgjør for SV 

 
 
 

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

Carole Karlsson rykker inn som vararepresentant nr. 4 for SV i kommunestyret for 
resten av kommunestyreperioden 2011 – 2015. 

 
 
 

Saksopplysninger 
I henhold til valgloven § 11-12 (3) skal hver liste i kommunestyret 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.  
 
Etter at 1. vararepresentant Lisbeth Isaksen (SV) er fritatt er det en ledig vararepresentantplass 
for SV i kommunestyret.   
 
Ved valgoppgjøret fikk SV en fast representant og fire vararepresentanter i kommunestyret. 
Suppleringen skjer ved opprykk til vararepresentantplass ut fra den rangerte liste etter siste 
kommunestyrevalg: 
 
 Personstemmer Slengere Ny rangering 
Carole Karlsson 1 1 8 
Jan Peder Svendsen 1 1 9 
Johan Levi Ugelvik  2 0 10 
 
Nytt valgoppgjør med ny kåring av varemedlemmer nr. 4 for resten av valgperioden gir en slik 
framstilling av vararepresentantlisten i kommunestyret for SV: 
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Vararepresentanter 

1 Marit Bruland Varsi 

2 Tostein Emanuelssen 

3 Tonje Kristine Halvari  

4 Carole Karlsson 
 
 

Vurdering 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2013/950-14 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 26/2014 06.11.2014 
Kommunestyret  13.11.2014 

 

Nytt valgoppgjør for AP. 

 
Vedlegg 
1 Tapt valgbarhet 
 
 

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

Reidun Johansen rykker inn som vararepresentant nr. 12 for Arbeiderpartiet i 
kommunestyret fra dags dato og ut kommunestyreperioden 2011 – 2015. 

 
 
 

Saksopplysninger 
Etter at 10. varamedlem for AP i kommunestyret, Matti Sipinen, er registrert som utflyttet fra 
kommunen, og således har tapt sin valgbarhet, er det nødvendig å foreta nytt valgoppgjør for 
AP.  
 
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 AP 9 representanter og det ble kåret 12 vararepresentanter i 
kommunestyret. Suppleringen skjer ved opprykk til vararepresentantplass ut fra den rangerte 
liste etter siste kommunestyrevalg: 
 
 Personstemmer Ny rangering  
Merete Sipinen 7 23 Ikke valgbar 
Elisabeth Hegge Guttorm 7 24 Ikke valgbar 
Reidun Johansen 5 25  
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John Olav Guttorm 5 26  
 
 

Vurdering 
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Matti Sipinen 
Välimäenkatu 25 A 
37100  NOKIA, Finalnd 
 
 

 

 
Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
 2013/950 Frode Gundersen, tlf.: 46400305 21.10.2014 

 

Tapt valgbarhet 

 
Tana kommune er gjort kjent med at du er folkeregistret som utflyttet fra kommunen. 
 
Som en følge av at du er registrert utflyttet fra kommunen har du i henhold til kommuneloven  
§ 15-2 tapt din valgbarhet til å ha politiske verv i kommunen. 
 
 
Dette til orientering.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Frode Gundersen 
Utvalgssekretær 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 27/2014 06.11.2014 

 

Referatsaker/Orienteringer - VAS 061114 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Det kan i møte bli gitt orienteringer.  
 
 
 
 

Vurdering 
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