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VALGTING STEMMESTEDER- OG TIDER 

 

 

Saksbehandler:  Benedikte Krogh Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/36    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 5/21 Valgstyret 31.05.2021  

 

 

Lebesby Valgstyre vedtar følgende valgting stemmesteder- og tider for Stortings- og 

Sametingsvalget 13.september 2021: 

 

 Kjøllefjord   Kjøllefjord rådhus kl. 09:00 – 20:00 

 Lebesby               Lebesby oppvekstsenter, gymsal kl. 09:00 – 17:30 

 Veidnesklubben  Veidnes grendehus kl. 09:00 – 14:00 

 Kunes    Kunes grendehus kl. 09:00 – 17:00 

 

 

Andre dokumenter: 

Valgloven 

 

Faktaopplysning: 

I utgangspunktet er det Valgstyret som fastsetter åpningstiden. Kommunestyret kan imidlertid, 

med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det 

Valgstyret har vedtatt. 

Stemmegivningen på valgting kan ikke foregå senere enn kl. 21. 

For øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer stemmetiden.  

 

Når åpningstiden for stemmegivningen skal fastsettes, må det legges avgjørende vekt på 

hensynet til velgerne. Det forutsettes at velgerne får rimelig tid til å avgi stemme. I den 

vedtatte åpningstiden skal valglokalet være åpent hele tiden.  

 

Lokale forhold kan noen steder tilsi ulik åpningstid ved stemmestedene i kommunen. Dette er 

det anledning til innenfor valglovens bestemmelse.  
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Det er viktig at stemmestyret er nøye med at dørene til valglokalet åpnes og stenges på 

nøyaktig de tidspunkter som valgstyret har fastsatt. Når den tid som er fastsatt for 

stemmegivningen er ute, skal alle som er møtt frem ved valglokalet før stengetid, gis 

anledning til å stemme, jf. valgloven § 9-7. Det er svært viktig å påse at ingen velgere slipper 

inn i valglokalet etter stengetid. Slike tilfeller fører ofte til formelle klager til departementet.  

 

 

Valgloven § 9-3 tredje ledd pålegger valgstyrene å kunngjøre tid og sted for 

stemmegivningen. Loven pålegger ikke valgstyrene å foreta kunngjøringen på en bestemt 

måte eller på et bestemt tidspunkt, men det er en forutsetning at valgtinget blir gjort 

alminnelig kjent blant velgerne. Departementet vil særlig oppfordre kommunene til å 

tilrettelegge for at det blir lagt ut tydelig og god informasjon om valget på kommunenes 

nettsider 

 

Valgloven §§ 8-3 første ledd og 9-3 annet ledd stiller enkelte krav til de lokalene som skal 

benyttes til stemmegivningen. Lokalene skal både være egnet for stemmemottak og være 

tilgjengelig for velgerne.  

 

 

Vurdering: 

Kommunestyre vedtok 27.10.20 at det skal holdes Stortings- og Sametingsvalg mandag 

13.september 2021. 

Valgstyret vedtok den 2.3.21 følgende lokaler til forhåndsstemme og valgting: Kjøllefjord 

rådhus, Lebesby oppvekstsenter, gymsal, Kunes Grendehus og Veidnes Grendehus. 

 

Lokale forhold kan noen steder tilsi ulik åpningstid ved stemmestedene i kommunen. Dette er 

det anledning til innenfor valglovens bestemmelse. I vår kommune har det vært ulik 

åpningstid ved de ulike stemmestedene, blant annet med hensyn til logistikk. Alle 

stemmesedler blir telt opp samlet i Kjøllefjord, for å ivareta hemmelig valg.  

 

De foreslåtte tidene for Valgting er i henhold til Valgloven, samt i tråd med kommunens 

tidligere praksis.  

 


