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Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/36    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 1/21 Valgstyret 02.03.2021  

 

Innstilling: 

Etter en helhetlig vurdering vil følgende lokaler kunne benyttes som valglokale under 

forhåndsstemme og valgting, samt institusjonsstemming.  

 Kjøllefjord rådhus 

 Kjøllefjord sykehjem (institusjon) 

 Fjæratun omsorgssenter (institusjon) 

 Lebesby oppvekstsenter, gymsal 

 Lebesby omsorgssenter (institusjon) 

 Kunes Grendehus 

 Veidnes Grendehus 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Viser til forslag til ny valglov hvor det settes krav til kommunene med tanke på pågående 

pandemi.  

Ved tidligere valg har følgende steder vært valglokaler: 

Forhåndsstemme og valgting har vært gjennomført på rådhuset Kjøllefjord, Lebesby 

bygdetun, Kunes Grendehus og Veidnes Grendehus. Det har vært institusjonsstemming ved 

Kjøllefjord sykehjem, Fjæratun omsorgssenter og omsorgssenteret på Lebesby.  

 

 

Vurdering: 

I tidligstemmeperioden og forhåndsstemmeperioden er det ikke så stort trykk av velgere. 

Administrasjon må lage smittevernrutiner og ta en vurdering på stemmeseddelsett opp mot at 

alle stemmesedler er tilgjengelig.  

I forhåndsstemmeperioden kan vi kanskje bare ha et avlukke fordi valgmedarbeidere ikke kan 

stå så tett på velgeren (inne i valgavlukket) som tidligere pga. smittevern. 

 

På valgting i Kjøllefjord er det mange velgere og lite plass til køordning, for å ivareta avstand 

mellom velgere i dagens lokaler. Man må vurdere lokalet som er egnet til avstand mellom alle 

valgfunksjonærer samt avstand i kø.   

På valgting i Kjøllefjord må man ha lokale som gjør det mulig å ha to valgavlukker med god 

nok avstand slik at valgfunksjonær kan bistå en velger og samtidig ivareta hemmelig valg i 

tillegg til smittevernhensyn.  
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Karantene/isolasjon er også et hensyn som må ivaretas i forhåndsstemmeperioden og valgting. 

De i karantene bør benytte annen inngang og lokale enn ordinære velgere.  

 

Administrasjonen har sett på mulige lokaler som kan være egnet til valgting. 

Kjøllefjord: 

 Rådhus. Rådhuset har tidligere vært brukt både til forhåndsstemmegivning og 

valgting. Her har vært benyttet møterom i forhåndsstemmegivning, og 

møterom/makerspace på valgting. Venterom har vært i gangen. Med tanke på 

smittevernhensyn vil man under forhåndsstemmeperioden kunne gjennomføre 

stemmegivning på rådhus. Erfaring viser at det er lite kødanning i 

forhåndsstemmeperioden og hvis man oppfordrer til å forhåndsstemme vil vi kunne 

håndtere det med de lokalene vi har. Når det gjelder valgting viser erfaring at det blir 

en del kø. Med tanke på smittevern vil vi kunne benytte biblioteket som venterom for 

å slippe kødanning. Tidligere har vi kunne hatt to stemmeavlukker på møterom. Vi 

vurderer at det kan bli en utfordring med å ivareta hemmelig valg der velger har behov 

for veiledning/assistanse.  

Alternativ karanteneinngang: Nødutgang på baksiden av bibliotek kan benyttes og avgi 

stemme i en skjermet del av biblioteket ved bruk av stemmeseddelsett.  

Lokalet er ikke helt optimalt for valgting, og derfor er det sett på alternative lokaler 

også. 

 

 Idrettshall. Lokalet er stort nok. Når det gjelder beliggenhet og tilgjengelighet så ligger 

idrettshallen øverst i bygda, ikke i sentrum slik som valgting lokalet gjør til vanlig. 

Stort lokale som ivaretar smittevernhensyn og hemmelig valg. Det er god plass inne i 

hallen med tanke på venterom for velgere. På utsiden er det høy dørstokk for å komme 

inn i bygget, det er ikke rullestolrampe.  

Stemmegivere som er i karantene: Kan bruke nødutgang på siden og avgi stemme i en 

del av idrettshall ved bruk av stemmeseddelsett. Bygget har wifi. Idrettshall anses 

totalt sett ikke som et egnet valglokale. 

 

 Samfunnshus. På grunn av ombygging av Kjøllefjord skole skal samfunnshuset brukes 

til midlertidig skolebygg og er derfor ikke vurdert som egnet.  

 

 Skolen. Er under ombygging og derfor ikke vurdert som egnet. 

 

 Bankbygget. Lokalet står tomt i dag og er lokalisert i sentrum. Slik administrasjonen er 

kjent med utforming vil man anta at det er et lokale som kan være egnet. Det har 

rullestolrampe. Stort nok til å kunne ivareta smittevernhensyn og hemmelig valg. 

Stemmegivere som er i karantene: Kan bruke inngang fra underetasje og avgi stemme i 

lokalet der ved bruk av stemmeseddelsett. Internettløsning på bygget må avklares. 

Lebesby kommune har vært i dialog med dagens eier og vist mulig interesse for å leie 

bygget i en uke. Eier stiller seg positiv til det. 

 

 Tidligere Nordkyn vekst. Brukes på lik linje med samfunnshus som midlertidig 

skolelokale. Ikke vurdert som egnet. 

 

 Kjøllefjord sykehjem. Brukes til forhåndsstemme institusjon. Ved forrige valg ble det 

brukt et pasientrom til stemmegivning. Vi ser det er hensiktsmessig å bruke sanserom, 
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som også er brukt tidligere. Her er det mulig å lukke dør og skjerme for innsyn, og det 

er også mer tilgjengelig for beboerne. 

 

 Fjæratun omsorgssenter. Brukes til forhåndsstemme institusjon. Tidligere har 

hobbyrom for beboerne blitt benyttet. Dette har vært lite egnet da det er mye utstyr 

som må ryddes bort. Det er også dørstokk inn til rommet som ikke er rullestolvennlig. 

Vi har derfor sett på annen mulighet på Fjæratunet. Pårørendekjøkken anses som egnet 

lokale da det er rullestolvennlig og stort åpent lokale, dette med tanke på 

smittevernhensyn. Det vil skjermes for å ivareta hemmelig valg. God plass utenfor 

rommet for velgerne som venter i kø.   

 

Administrasjonen ser ikke andre ledige lokaler som kan være egnet i Kjøllefjord 

 

Lebesby: 

 Lebesby bygdetun. Har vært brukt ved tidligere valg. Det er trapp, ikke rullestolrampe. 

Har vært ett avlukke på eget rom, kan også gjøre til dette valget, ivaretar avstand og 

hemmelig valg. Når det gjelder lokale for valgfunksjonærer vurderer man at peisestue 

er egnet for dem med stor nok avstand i mellom. For å ivareta smittevernhensyn med 

tanke på avstand mellom velgere, må man vurdere om foaje/hall på Bygdetunet er 

egnet til formålet. Lokalene må være ryddet for overflødig møblement, pga. 

smittevern. Etter befaring ser vi at det er alternativ inngang for de som er i karantene, 

men det må benyttes trapp. Peisestua har mye møbler. Etter befaring av bygget er vår 

erfaring at det er lite egnet til formålet. 

 

 Lebesby omsorgssenter. Brukes til forhåndsstemme institusjon. Ved forrige valg ble en 

leilighet benyttet til stemmelokale. Evaluering etter valget viser at det var lite egnet til 

valggjennomføring. Ved befaring sammen med ansvarlig ansatt har vi vurdert at 

stue/kjøkken er mer egnet. Det er stort nok til å ivareta smittevernhensyn, det er også 

skjermvegg mellom kjøkken og stue for å ivareta hemmelig valg.  Bygget har wifi. 

 

 Lebesby oppvekstsenter. Gymsal anses som egnet valglokale. Stort lokale som ivaretar 

smittevernhensyn. For å ivareta hemmelig valg ser vi behov for skjerming. Det er god 

plass i gang utenfor gymsal med tanke på venterom for velgere. På utsiden er det også 

rullestolrampe for å komme inn i bygget. Stemmegivere som er i karantene: Kan bruke 

inngang på baksiden og avgi stemme i annet rom ved bruk av stemmeseddelsett. 

Bygget har wifi. 

 

 

Administrasjonen ser ikke andre egnede lokaler på Lebesby som kan være ledig. 

 

Kunes: 

 Kunes Grendehus. Ligger greit tilgjengelig langs hovedvei. Brukes i dag både ved 

forhåndsstemme og valgting. Det er trapp og rullestolrampe. Ut fra lokalets utforming 

og slik det har blitt brukt anses det som egnet både med tanke på smittevernhensyn. 

For å ivareta hemmelig valg med tanke på smittevern ser man behov for en løsning 

med enkel skjermvegg.  
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Stemmegivere som er i karantene: Kan bruke annen inngang og avgi stemme i annet 

rom ved bruk av stemmeseddelsett. Plass i yttergang til venterom. Kunes Grendehus 

vurderes som et egnet valglokale. Mobildekning på Kunes har blitt bedre.  

 

Administrasjonen ser ikke andre egnede lokaler på Kunes som kan være ledig. 

 

Veidnesklubben: 

 Veidnes Grendehus. Brukes i dag både ved forhåndsstemme og valgting. Ligger greit 

tilgjengelig langs hovedvei. Det er trapp i hovedinngangen, men også alternativ 

inngang med rullestolrampe. Ut fra lokalets utforming og slik det har blitt brukt anses 

det som egnet med tanke på smittevernhensyn. For å ivareta hemmelig valg er det 

viktig at lokalene er stengt for ordinær virksomhet. For å ivareta hemmelig valg er det 

behov for en løsning med enkel skjermvegg. Det er behov for å avklare tilgang til wifi 

i lokalet. 

Stemmegivere som er i karantene: Kan bruke annen inngang fra skolesiden og avgi 

stemme i annet rom ved bruk av stemmeseddelsett. 

 

Administrasjonen ser ikke andre egnede lokaler på Veidnes som kan være ledig. 

 

 

Etter en helhetlig vurdering vil følgende lokaler kunne benyttes som valglokale under 

forhåndsstemme og valgting, samt institusjonsstemming.  

 Kjøllefjord rådhus 

 Kjøllefjord sykehjem (institusjon) 

 Fjæratun omsorgssenter (institusjon) 

 Lebesby oppvekstsenter, gymsal 

 Lebesby omsorgssenter (institusjon) 

 Kunes Grendehus 

 Veidnes Grendehus 

 

 

 

 

 


