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Rådmannens 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 

 

Saksutredning: 
 

 

 

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.  

 

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.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Benedikte Krogh 

  Konsulent 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


