
 

Deanu gielda - Tana kommune 
 

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Valgstyret 
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus 
Dato: 01.11.2018 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tana 25. oktober 2018   
 
 
Frank M. Ingilæ (sign.) 
Ordfører 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
saksnr 

PS 18/2018 Godkjenning av innkalling   
PS 19/2018 Godkjenning av saksliste   
PS 20/2018 Godkjenning av protokoll fra 12.09.2018   
PS 21/2018 Fastsetting av åpningstider på valgtinget for 

kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2019 
 2018/515 

PS 22/2018 Referatsaker/Orienteringer VAS 011118  2016/357 
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PS 18/2018 Godkjenning av innkalling

PS 19/2018 Godkjenning av saksliste

PS 20/2018 Godkjenning av protokoll fra 12.09.2018



 

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 013 

Arkivsaksnr: 2018/515-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 21/2018 01.11.2018 
Kommunestyret  15.11.2018 

 

Fastsetting av åpningstider på valgtinget for kommunestyrevalget og 
fylkestingsvalget 2019 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
I medhold av valglovens § 9-3 (2) vedtar valgstyret følgende åpningstider for stortingsvalget og 
sametingsvalget 2017: 
 
 
Stemmekrets 

 
Valglokale 

Åpningstid 
søn. 8. sept. 

Åpningstid 
man. 9. sept. 

Sirma Sirma grendehus 17:00 – 20:00 10:00 – 18:00 
Polmak/Båteng Organisasjonenes hus/Servviid dàllu  17:00 – 20:00 10:00 – 18:00 
Tana Bru Tana miljøbygg  17:00 – 20:00 10:00 – 20:00 
Austertana Austertana samfunnshus 17:00 – 20:00 10:00 – 18:00 
Boftsa Boftsa oppvekstsenter  17:00 – 20:00 10:00 – 20:00 
Polmak/Alleknjarg Tana Museum  17:00 – 20:00 10:00 – 18:00 
 
 
 

Saksopplysninger 
Fastsetting av tid og sted for stemmegivningen reguleres etter § 9-3 i valgloven. Valgstyret 
bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. 
Stemmegivingen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i 
valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner 
foreligger.  
 
Kommunestyre kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde 
valglokalene åpne lengre enn det det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest 
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samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke 
foregå senere enn kl. 21. Saken sendes som referatsak til kommunestyret.  
 
Ved valget i 2017 hadde alle kretser i kommunen søndagsåpne valglokaler med åpningstid kl. 
17-20. På den offisielle valgdagen (mandag) hadde Sirma, P/B og P/A åpnet kl. 10-18, mens de 
største kretsene Tana bru, Boftsa og Austertana hadde åpent kl. 10-20. 
 
Ved valget i 2019 foreslås det en justering i åpningstiden på mandag i Austertana etter en 
evaluering med leder i kretsen. Her foreslås det at åpningstiden på mandag blir kl. 10-18. Ellers 
har alle kretsene lik åpningstid på søndag fra 17 til 20.  
 
Når det gjelder valglokaler så foreslås det at de samme lokalene som ved forrige valg benyttes.  
 
Valgforskriften § 30 inneholder bestemmelser om tilgjengelighet til lokalene som benyttes ved 
stemmegivning på valgtinget. Ved avgjørelsen av hvilke lokaler som skal benyttes og ved 
tilretteleggingen for velgerne på valgtinget gjelder § 26 tilsvarende. Ved tilretteleggelse for 
stemmegivning 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.  
 
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. Tilgjengelighet til valg handler om hvilke lokaler som benyttes 
til stemmegivning, og hvordan selve lokalene tilrettelegges. Det er svært viktig å sikre at alle 
som ønsker å stemme ved valg, har muligheten til det. God tilgjengelighet skal sikre den 
enkeltes rett til deltakelse og innflytelse i samfunnet, og ingen skal ekskluderes fra å stemme 
ved valg på grunn av manglende tilrettelegging.  
 
 

Vurdering 
Rådmannen foreslår at man opprettholder de samme valglokalene som ved siste valg. Når det 
gjelder åpningstider foreslås det at disse er de samme som ved forrige valg, med ett unntak der 
Austertana krets der åpningstiden på den offisielle valgdagen foreslås til kl. 10- 18.  
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033 

Arkivsaksnr: 2016/357-0 

Saksbehandler:  Frode Gundersen 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyret 22/2018 01.11.2018 

 

Referatsaker/Orienteringer VAS 011118 

 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 
Saken tas til orientering.  
 
 
 

Saksopplysninger 
Det kan i møte bli gitt orienteringer.   
 
 
 

Vurdering 
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