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Arkivsak: 19/589   

Sakstittel:  SUPPLERINGSVALG - VALG AV MEDLEMMER TIL 

STEMMESTYRET  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby Valgstyre velger følgende medlemmer til stemmestyret i Kjøllefjord krets: 

Leder: Hege Johansen 

Medlem: Nina Angell 

Medlem: Gunhild Kandal 

 

 

 

Saksutredning: 
 

 

Faktaopplysning: 

Et medlem og et varamedlem har meldt forfall på grunn av sykdom. Ved en feil har en 

listekandidat blitt godkjent som medlem av stemmestyret. Det er derfor behov for å supplere 

medlemslisten. 

 

 

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 vurderes at Hege Johansen blir leder av stemmestyret og at Nina Angell og Gunhild 

Kandal blir medlemmer av stemmestyret. Det vurderes at det er tilstrekkelig med ett 

varamedlem. 

 

I tillegg vil stemmestyret bestå av: 
Medlem: Øystein Persen  

Medlem: Liv Jorunn Nygård  

Varamedlem: Olaf Terje Hansen  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


