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VALG AV STEMMESTYRER 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 19/589    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 6/19 Valgstyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Valgstyret velger følgende medlemmer i stemmestyrene: 

 

Kjøllefjord krets: 

Leder: Gitte Weie 

Medlem: Øystein Persen 

Medlem: Evy Akselsen 

Medlem: Liv Jorunn Nygård 

Medlem: Hege Johansen 

Varamedlem: Olaf Terje Hansen 

Varamedlem: Unni Esp 

 

Lebesby krets: 

Leder: Odd Birkeland 

Medlem: Vigdis L. Klink 

Medlem: Emil Moilanen 

Varamedlem: Hege Mikkelsen 

 

Kunes krets: 

Leder: Tor Magne Olsen 

Medlem: Erna Pettersen 

Medlem: Helge Masternes 

Varamedlem: Kari Løvøy 

 

Veidnes krets: 

Leder: Trond Eriksen 

Medlem: Laila Pedersen 

Medlem: Britt E. Einarsen 

Varamedlem: Erling Løkke 
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Faktaopplysning: 

 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 

medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Et stemmestyre er et fast utvalg i 

kommunelovens forstand, jf. Kommuneloven § 10. Stemmestyrenes medlemmer vil være 

folkevalgte i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter 

og plikter vil gjelde for disse.  

 

Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer, jf. Kommuneloven § 10. 

 

For øvrig kan kommunestyret fastsette antall medlemmer i stemmestyrene. Kommunelovens 

regler om valg av faste utvalg gjelder for stemmestyrene. Stemmestyrene kan sammensettes av 

kommunalt ansatte og/ eller politikere. Dersom det velges politikere, bør en sørge for en 

sammensetning med representanter fra flere partier. En kan også velge personer som ikke er 

politikere, så sant de er folkeregisterført som bosatt i kommunen, jf. Kommuneloven § 14. 

Kommunestyret velger medlemmer til stemmestyrene og ledere/nestledere. Valg av 

stemmestyrer kan delegeres til valgstyret, jf. Valgloven § 4-2. 

 

Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende 

stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når 

stemmestyrene velges.  

 

Det er etter valgloven § 9-3 (4) begrensninger i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved 

gjennomføringen av valg. Listekandidater er ikke valgbare til stemmestyrene, og de kan heller 

ikke tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen er at det er 

prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i 

stemmesituasjonen. Bestemmelsen gjelder kun de som er listekandidater ved det aktuelle 

valget. De som var listekandidater ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget, vil ikke av 

den grunn være utelukket fra å kunne tjenestegjøre ved stortingsvalget, så sant de ikke er 

listekandidater også ved dette valget.  

 

 

Vurdering: 

Det vil bli gitt opplæring til stemmestyrene. 

De foreslåtte stemmestyrene er i henhold til Valgloven og i tråd med kommunens tidligere 

praksis. 
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VALG AV FORHÅNDSTEMMEMOTTAKERE 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 19/590    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 7/19 Valgstyret 18.06.2019  

 

Innstilling: 

Lebesby Valgstyre velger følgende til forhåndstemmemottakere under Kommunestyre- og 

Fylkestingsvalg 2019: 

 

 Silje De Souza 

 Sonja Paulsen 

 Benedikte Krogh 

 Anne Lill Fallsen 

 Trude Rasmussen 

 Lill Rasmussen 

 Toril Svendsen 

 

 

 

 

 

Faktaopplysning: 

Det følger av valgloven § 8-2 første ledd bokstav a at det er valgstyret som oppnevner 

stemmemottakere innenriks.  

 

Valgstyret må oppnevne det antall stemmemottakere som er nødvendig for å gjennomføre 

forhåndsstemmegivningen på en tilfredsstillende måte. Det er valgstyrets ansvar å sørge for at 

stemmemottakerne får den nødvendige opplæring. Stemmemottakerne må sette seg grundig 

inn i bestemmelsene om forhåndsstemmegivningen. 

 

Valgloven § 8-2 tredje ledd setter en begrensning i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved 

gjennomføringen av valg. Listekandidater som er oppført på valgliste ved valget kan ikke 

oppnevnes til stemmemottaker i vedkommende kommune ved det samme valget. Dette 

innebærer at listekandidater ikke kan tjenestegjøre som stemmemottakere. Det er kun personer 

som selv stiller til valg i det aktuelle valget, og ikke politikere generelt, som omfattes av dette. 

 

Valgloven § 8-1 femte ledd bestemmer at det skal være to stemmemottakere til stede ved 

mottak av forhåndsstemmer. Dette gjelder kun i den ordinære 

forhåndsstemmegivningsperioden innenriks, med unntak av på Svalbard og Jan Mayen. 

Krav til to stemmemottakere gjelder ikke ved tidligstemmegivningen.  
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Krav til to stemmemottakere ble innført samtidig med at man fjernet bruk av 

stemmeseddelkonvolutt for velgere som avgir stemme i egen kommune. Når stemmen 

godkjennes og legges i urnen i det den avgis, kan den ikke tilbakespores. Eventuelle feil vil 

derfor få større konsekvenser, da disse ikke kan rettes. At to personer er til stede vil på denne 

måten øke kvaliteten på gjennomføringen. Det er også nødvendig for å sikre tilliten til 

valgordningen, og for å beskytte valgfunksjonærer mot mistenkeliggjøring.  

 

 

Vurdering: 

Ingen av de foreslåtte stemmemottakerne står på valgliste til Kommunestyrevalget. 

Stemmemottakerne er valgt ut fra det som er hensiktsmessig med tanke på hvem som er 

tilstede i det aktuelle tidsrommet, slik at vi er sikret at minst 2 stemmemottakere er til stede til 

enhver tid.  

 

 

 


