
Lebesby kommune 
 

 

Postadresse Besøksadresse postmottak@lebesby.kommune.no   
Postboks 38 Strandvegen 152 Telefon: 97 99 09 00 Bankkonto: 4961.72.00235 

9790 KJØLLEFJORD KJØLLEFJORD Telefaks: 78 49 84 67 Bankkonto skatt: 6345.06.20221 

 www.lebesby.kommune.no org.nr.:  940 400 392 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 

 

Valgstyret 
 

 

Møtested: Teams   

Møtedato: 26.05.2021 Tid: kl. 12:00 – 12:45 

 

Til stede på møtet 

 

Medlemmer: Sigurd Kvammen Rafaelsen, Johnny Myhre, Kristin Johnsen,  

Thord Karlsen, Hanne Arnrup-Øien 

Forfall:   

Varamedlemmer:   

Fra adm. (evt. andre):  Benedikte Krogh 

    

Innkalling:  OK 

Merknader:  Ingen  

Behandlede saker:  PS 2 – 4/21 

 

 

 

 

Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 27. mai 2021 
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SAKSLISTE 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

2/21 21/375    

 VALG AV FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE  

 

3/21 21/376    

 FORHÅNDSTEMMESTEDER- OG TIDER  

 

4/21 21/417    

 MANNTALLET  
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Sak PS  2/21 
 

 

Sakstittel:  VALG AV FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Valgstyre velger følgende til forhåndstemmemottakere under Stortings- og 

Sametingsvalget 2021: 

 

 Benedikte Krogh 

 Milla Akselsen 

 Anne Lill Fallsen 

 Unni Esp 

 Lill Rasmussen 

 Trude Rasmussen 

 Toril Svendsen 

 Maria Løkvoll 

 

Dersom det på grunn av et lokalt utbrudd av covid-19 er nødvendig for å sikre at velgerne får 

stemme, gis det anledning til å være kun én stemmemottaker tilstede ved mottak av 

forhåndsstemmer, jf. valgloven § 8-1 a. 

 

Behandling: 

 

Tilleggsforslag fra Valgstyret: 

«Administrasjonen får fullmakt til å oppnevne flere forhåndsstemmemottakere som følge av 

utvidet stemmetid på Lebesby.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Lebesby Valgstyre velger følgende til forhåndstemmemottakere under Stortings- og 

Sametingsvalget 2021: 

 

 Benedikte Krogh 

 Milla Akselsen 

 Anne Lill Fallsen 

 Unni Esp 

 Lill Rasmussen 

 Trude Rasmussen 

 Toril Svendsen 

 Maria Løkvoll 

 

Dersom det på grunn av et lokalt utbrudd av covid-19 er nødvendig for å sikre at velgerne får 

stemme, gis det anledning til å være kun én stemmemottaker tilstede ved mottak av 

forhåndsstemmer, jf. valgloven § 8-1 a. 

 

Administrasjonen får fullmakt til å oppnevne flere forhåndsstemmemottakere som følge av 

utvidet stemmetid på Lebesby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS  3/21 



  

Side 6 av 10 

 

 

Sakstittel:  FORHÅNDSTEMMESTEDER- OG TIDER  
 

 

Innstilling: 

Lebesby Valgstyre vedtar følgende forhåndsstemmesteder og-tider for Stortings- og 

Sametingsvalg 2021: 

 

1) Tidligstemmegivning kan avgis ved rådhuset i Kjøllefjord i tidsrommet 1.juli – 

9.august hverdager kl. 10:00 – 14:00 

 

2) Forhåndsstemmegivning kan avgis ved følgende steder:  

 Kjøllefjord:                  Rådhuset hverdager 10.8 – 10.9 kl. 10.00-14.00 

 Lebesby:          Lebesby oppvekstsenter, gymsal 13.8 og 9.9 kl. 10.00-15.00 

 Kunes:        Kunes Grendehus 8.9 kl. 12:00 – 16:00 

 Veidnesklubben:        Veidnes Grendehus 7.9 kl. 13:00-16:30 

 

3) Ambulerende stemmegivning ordinær: 

 Kjøllefjord/Dyfjord:     10. september – søknad må være kommet innen 9.9 

 Lebesby og omegn:      9. september – søknad må være kommet innen 8.9 

 Kunes:                         8. september – søknad må være kommet innen 7.9 

 Veidnesklubben:         7. september – søknad må være kommet innen 6.9 

 

4) Ambulerende stemmegivning utvidet: 

Velgere som ikke kan avgi forhåndsstemme på grunn av sykdom, uførhet eller 

isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til Valgstyret avgi forhåndsstemme 

ved stortingsvalget 2021 der de oppholder seg. Søknaden må være kommet inn til 

kommunen innen kl. 10 på fredag 10.september.  
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Stemmegivning ved institusjon: 

 Kjøllefjord sykehjem: 10. september 

 Fjæratunet omsorgssenter: 10. september 

 Lebesby omsorgssenter: 9. september  

 

 

Valgstyrets sekretariat skal påse at ovennevnte datoer blir publisert og annonsert tilstrekkelig 

gjennom internett og media. 

 

 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Valgstyret. 

«Forhåndsstemmetider for Lebesby endres til følgende: 

Torsdager og tirsdager i perioden 10.8. – 9.9. kl. 10.00-14.00» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Valgstyre vedtar følgende forhåndsstemmesteder og-tider for Stortings- og 

Sametingsvalg 2021: 

 

1) Tidligstemmegivning kan avgis ved rådhuset i Kjøllefjord i tidsrommet 1.juli – 

9.august hverdager kl. 10:00 – 14:00 

 

2) Forhåndsstemmegivning kan avgis ved følgende steder:  

 Kjøllefjord:                  Rådhuset hverdager 10.8 – 10.9 kl. 10.00-14.00 

 Lebesby:          Lebesby oppvekstsenter, gymsal torsdager og tirsdager i   

                                    perioden 10.8. – 9.9. kl. 10.00-14.00    

 Kunes:        Kunes Grendehus 8.9 kl. 12:00 – 16:00 

 Veidnesklubben:        Veidnes Grendehus 7.9 kl. 13:00-16:30 
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3) Ambulerende stemmegivning ordinær: 

 Kjøllefjord/Dyfjord:     10. september – søknad må være kommet innen 9.9 

 Lebesby og omegn:      9. september – søknad må være kommet innen 8.9 

 Kunes:                         8. september – søknad må være kommet innen 7.9 

 Veidnesklubben:         7. september – søknad må være kommet innen 6.9 

 

4) Ambulerende stemmegivning utvidet: 

Velgere som ikke kan avgi forhåndsstemme på grunn av sykdom, uførhet eller 

isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til Valgstyret avgi forhåndsstemme 

ved stortingsvalget 2021 der de oppholder seg. Søknaden må være kommet inn til 

kommunen innen kl. 10 på fredag 10.september.  

 

5) Stemmegivning ved institusjon: 

 Kjøllefjord sykehjem: 10. september 

 Fjæratunet omsorgssenter: 10. september 

 Lebesby omsorgssenter: 9. september  

 

 

Valgstyrets sekretariat skal påse at ovennevnte datoer blir publisert og annonsert tilstrekkelig 

gjennom internett og media. 
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Sakstittel:  MANNTALLET  
 

 

Innstilling: 
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Lebesby Valgstyre vedtar at Manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn ved følgende steder 

i Lebesby kommune: 

 

 Veidnes Handel, 9717 Veidnesklubben 

 Kunes Opplevelse og Handel, 9742 Kunes 

 Lebesby Bygdetun, 9740 Lebesby  

 Servicekontoret, 9790 Kjøllefjord 

 

Manntallet skal skrives ut etter skjæringsdato 30.juni 2021, og skal legges ut til offentlig 

ettersyn så snart det lar seg gjøre, jf. valgloven § 2-6 første ledd. Manntallet skal være 

tilgjengelig for publikum inntil Valgdagen 13.september 2021.  

 

Innbyggere som mener at de er feil oppført i manntallet, eller mangler oppføring i manntallet 

skal sende skriftlig klage innen 6.august 2021 til Lebesby Valgstyre, postboks 38, 9790 

Kjøllefjord. 

 

Valgstyrets sekretariat gis i oppdrag å kunngjøre utlegging og klageadgang på internett og i 

media. 

 

Frist for å bestille manntall for de som stiller liste settes til 24.juni 2021. 
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Behandling: 

 

Forslag fra Valgstyret: 
«Endring på stedet Lebesby: Manntallet legges ut på Bøgeberg Landhandel.» 

 

Som forslag. 

*** Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Lebesby Valgstyre vedtar at Manntallet skal legges ut til offentlig ettersyn ved følgende steder 

i Lebesby kommune: 

 

 Veidnes Handel, 9717 Veidnesklubben 

 Kunes Opplevelse og Handel, 9742 Kunes 

 Bøgeberg Landhandel, 9740 Lebesby  

 Servicekontoret, 9790 Kjøllefjord 

 

Manntallet skal skrives ut etter skjæringsdato 30.juni 2021, og skal legges ut til offentlig 

ettersyn så snart det lar seg gjøre, jf. valgloven § 2-6 første ledd. Manntallet skal være 

tilgjengelig for publikum inntil Valgdagen 13.september 2021.  

 

Innbyggere som mener at de er feil oppført i manntallet, eller mangler oppføring i manntallet 

skal sende skriftlig klage innen 6.august 2021 til Lebesby Valgstyre, postboks 38, 9790 

Kjøllefjord. 

 

Valgstyrets sekretariat gis i oppdrag å kunngjøre utlegging og klageadgang på internett og i 

media. 

 

Frist for å bestille manntall for de som stiller liste settes til 24.juni 2021. 
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