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VALG 2017 - SEKRETÆR I VALGSTYRET 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/28   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Valgstyret 22.03.2017 

 

INNSTILLING: 

Gunn Eliassen velges som sekretær i Valgstyret for Stortingsvalget 2017. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

I henhold til Valglovens § 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av 

kommunestyret selv. De skal også velge leder og nestleder. 

 

I Træna kommune er dette tatt inn i politisk Delegeringsreglement vedtatt av Træna 

kommunestyre i møte 17.04.13 sak 9/13, hvor Træna formannskap er valgstyre i henhold til 

Valglovens § 4-1. 

 

Valgstyret skal selv velge sekretær. 

 

Siden 2007 har denne arbeidsoppgaven vært ivaretatt av politisk møtesekretær Gunn Eliassen. 

 

Træna 02.02.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG 2017 - UTLEGGING AV MANNTALLET TIL OFFENTLIG ETTERSYN 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/29   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Valgstyret 22.03.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Træna valgstyre legger manntallet ut til offentlig høring i løpet av uke 29-2017 på 

Rådhuset og på Butikken i Selvær. 

2. Sammen med manntallet opplyses det om fremgangsmåten for å kreve feil rettet. 

3. Utleggingen kunngjøres på Træna kommunes hjemmeside og ved oppslag på 

Rådhuset, Træna Handel og Selvær Postkontor. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Valgloven legger til grunn at folkeregistermyndighetene så snart som mulig etter 

skjæringsdatoen 30. juni, overfører manntallsopplysningene (rådata) til kommunene, i praksis 

skjer dette via det valgadministrative datasystemet EVA. 

 

Så snart det lar seg gjøre, skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn, jf valglovens 

§ 2-6 (1). Det er ikke fastsatt noen bestemt dato for utleggingen, men det er forutsatt at det 

skal skje så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. 

 

Manntallet kan ikke legges ut på Internett, jf. Folkeregisterlovens § 13. 

 

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utlegging og opplyse om adgangen til og 

fremgangsmåten for å kreve feil retter, jf valglovens § 2-6 (2). 

 

Valgforskriften § 4 sier at manntallet som legges ut, kun skal inneholde navn, adresse, 

fødselsdato og ev. manntallsnummer og kretsopplysninger om de manntallsførte. 

 

Træna 08.02.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG 2017 - FRIST FOR KRAV OM MANTALLSEKSEMPLAR TIL DE SOM 

STILLER LISTE VED VALGET 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/30   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Valgstyret 22.03.2017 

 

INNSTILLING: 

Frist for krav om manntallseksemplarer settes til 1. juli 2017. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

I valgforskriftens § 3 (1) heter det: 

Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett eksemplar av manntallet for 

valgkretsen. Kravet om manntallseksemplarer må fremsettes for valgstyret i vedkommende 

kommune(r) innen den frist valgstyret har satt. 

 

I samme paragrafs punkt (4) står det: 

Valgstyret skal holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer og skal se til at alle blir 

levert tilbake til valgstyret innen to år. 

 

 

Træna 08.02.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG 2017 - TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/35   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/17 Valgstyret 22.03.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Tidligstemmegivning skal være på Rådhuset mandag – fredag kl 09.00 – 14.30 i 

tidsrommet 3. juli – 9. august 2017. 

 

2. Mottak av forhåndsstemmer Husøy skal være på Rådhuset mandag – fredag kl 09.00 – 

14.30 i tidsrommet 10. august – 8. september og lørdag 2. september kl 10.00 – 14.30. 

 

3. Mottak av forhåndsstemmer i Selvær skal være på Selvær bibliotek lørdag 2. 

september og onsdag 6. september 2017 kl 12.00 – 14.00. 

 

4. Mottak av forhåndsstemmer ved Træna Alders- og sykehjem (TAS) skal være tirsdag 

5. september kl 10.00 – 12.00. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

I valglovens § 8-1 - Perioden for forhåndsstemmegivning - heter det: 

(1) Velgere som ønsker det, kan avgi forhåndsstemme fra 10. august i valgåret innenriks og fra 1. juli 

i valgåret utenriks og på Svalbard og Jan Mayen. 

(2) Forhåndsstemmegivningen må ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen innenriks, 

herunder på Svalbard og Jan Mayen, og nest siste fredag før valgdagen utenriks. For å sikre at 

forhåndsstemmegivningene kommer frem i tide, kan sysselmannen fastsette at 

forhåndsstemmegivningen på Svalbard skal avsluttes på et tidligere tidspunkt. 

(3) Velgeren er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at 

forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret innen valgdagen kl. 21. 

(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi 

stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og 

avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret. 

(5) Ved forhåndsstemmegivningen innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, skal det fra 10. 

august være minst to stemmemottakere til stede ved mottak av forhåndsstemmer. 

 
I samme lov § 8-3 heter det i punkt en og to: 

(1) Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i 

valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre særlige grunner foreligger. 

 

(2) Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning 

a) på helse- og sosialinstitusjoner, og 

b) der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. 

 
Ved valgene 2013 og 2015 var det tidligstemmegivning (fra 1. juli) på Rådhuset.  
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Det var forhåndstemmemottak på Rådhuset alle hverdager og en lørdag, på TAS en 

formiddag, i Selvær en hverdag og en lørdag. 

 

Når det gjelder tidligstemmegivning skal kommunen tilrettelegge for dette, på den måten at 

alle velgere skal kunne kontakte kommunen, ved oppmøte eller på annen måte, fra 1. juli og 

be om å få stemme. Tidligstemmegivning er ment som en særordning som skal være enkel å 

håndtere. Det kreves videre ikke at kommunen skal tilrettelegge for full 

forhåndsstemmegivning i alle lokaler. På denne bakgrunn innstilles det på at 

tidligstemmegivning kun skal være på Rådhuset. 

 

Fra valget 2013 er bruken av stemmeseddelkonvolutter fjernet ved stemmegivning i egen 

kommune. Ordningen gjelder fra den ordinære forhåndsstemmegivningen som begynner den 

10. august. Ved tidligstemmegivningen skal stemmeseddelkonvolutt fortsatt benyttes. 

 

Ved å fjerne stemmekonvoluttene flyttes tidspunktet for godkjenning av stemmegivningen fra 

valgstyret til stemmemottakeren, samtidig som velgeren avgir sin forhåndsstemme. Når 

tidspunktet for godkjenning flyttes betyr det også at de som er oppnevnt som 

stemmemottakere gis myndighet til å godkjenne ordinær stemmegivning som legges i urne. 

 

For at stemmemottakeren skal kunne kontrollere at velgeren har stemmerett i kommunen og 

ikke allerede har fått godkjent en stemme, er det en forutsetning at stemmemottakeren har 

tilgang til et oppdatert online manntall når stemme avgis. 

 

For å sikre at velgeren bare får godkjent en stemme skal alle stemmesedler stemples slik 

ordningen er på valgtinget. For å hindre sammenblanding mellom forhåndsstemmene og 

valgtingsstemmene stilles det krav om at stemplene skal være ulike for 

forhåndsstemmegivningen og valgtingsstemmegivningen. 

 

Denne bestemmelsen gjør at det må være sikker datatilgang i de lokaler hvor man skal ta imot 

forhåndsstemmer og god opplæring av forhåndstemmemottakere. På denne bakgrunn foreslås 

det at det legges opp til, som ved siste valg, at to valgfunksjonærer reiser til Selvær og tar 

imot forhåndsstemmer i Selvær valgkrets på biblioteket der. 

 

Træna 13.02.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG 2017 - FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/34   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/17 Valgstyret 22.03.2017 

 

INNSTILLING: 

Følgende oppnevnes til stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen ved valget 2017: 

 

Ann Iren Eliassen, Wenke Myhre, Randi O. Svendsen, Signe Antonsen, Jan Helge Andersen, 

Eva-Merete Johansen, Marit Johansen, Thore Hopperstad og Gunn Eliassen. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Det heter blant annet i valglovens § 8-2; Hvem som kan motta forhåndsstemmer: 

«Som stemmemottakere innenriks fungerer stemmemottakere oppnevnt av valgstyret.» 

 

Det vises til sak om tid og sted for forhåndsstemmemottak, hvor lovendringen skisseres mht 

opphør av bruk av konvolutter. 

 

Denne lovendringen krever også at det nå er behov for at ende flere læres opp i mottak 

forhåndsstemmer, dette med bakgrunn i at godkjenning av forhåndsstemmegivningen ble 

flyttet til stemmegivningen. Det er etter denne endringen krav til at det skal være to 

stemmemottakere til stede ved stemmegivningen. Dette samsvarer med kravet til 

stemmegivning på selve valgtinget (valgdagen). 

 

Bakgrunnen for at det skal være to stemmemottakere til stede er å sikre tilliten til 

valgordningen, og beskytte valgfunksjonærer mot mistenkeliggjøring. 

 

Da det enda er ferieavvikling i administrasjonen den 10. august når forhåndsstemmegivningen 

starter, er det viktig av det oppnevnes flest mulig stemmemottakere. To valgmedarbeidere skal 

også ta imot stemmer på Selvær, på TAS og hjemme hos dem som innvilges å kunne avlegge 

stemme der de oppholder. 

 

Ved tidligstemmegivningen i tidsrommet 1. juli tom 9. august benyttes konvolutt og da er det 

kun krav til at en person kan ta imot stemmegivning. 

 

Træna 13.02.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG 2017 - FRIST FOR KRAV OM Å FORHÅNDSSTEMME DER VELGER 

OPPHOLDER SEG 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/31   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Valgstyret 22.03.2017 

 

INNSTILLING: 

Frist for søknad om å avgi forhåndsstemme der velger oppholder seg settes til tirsdag 5. 

september 2017. 

 

Ordfører, som leder i valgstyret, gis myndighet til å avgjøre innkomne søknader. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

I valglovens § 8-3 (6) heter det: 

Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av 

sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret 

avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden 

må være kommet inn til kommunen. Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden 

mellom tirsdag og fredag siste uke før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres. 

 

Træna 08.02.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 



  Sak  8/17 

 

Side 10 av 11   

VALG 2017 - TID OG STED FOR VALGTING PÅ HUSØY OG SELVÆR 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/32   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Valgstyret 22.03.2017 

 

INNSTILLING: 

Valgting på Husøy: Rådhuset – mandag 11. september 2017 kl 09:00 – 20:30. 

 

Valgting Selvær: Biblioteket – mandag 11. september 2017 kl 11:00 – 16:00. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Træna kommunestyre fattet i møte 01.11.2016 sak 48/16 vedtak om at Stortingsvalget 2017 

skal avvikles over en dag, mandag 11. september 2017. 

 

I valglovens § 9-3 (1-3) Tid og sted for stemmegivning, Organisering – heter det: 

(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser 

kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i 

stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret. 

(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 

stemmegivning. Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal 

kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre 

særlige grunner foreligger. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av 

medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt 

vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. 

Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21. 

(3) Valgstyret kunngjør tid og sted for stemmegivningen. 

 

I Træna er det to stemmekretser - Husøy/Sanna og Selvær. 

 

I 2015 ble valgtinget i Selvær krets holdt åpen fra 11:00 – 16:00 og i Husøy/Sanna krets fra 

09:00 – 20:30. 

 

Det innstilles på at begge kretsene har samme åpningstid ved stortingsvalget 2017.   

Da Træna har sentral opptelling av stemmer, kan rutegående transport benyttes for avlevering 

av stemmer avlagt i Selvær.  Om valgtinget på Husøy/Sanna holder åpen til 20:30 vil 

eventuelle reisende med ferga MF Husøy som ankommer Husøy ca kl 19:45 ha mulighet til å 

avlegge stemme på valgtinget. 

 

Træna 08.02.2017  

 

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 
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VALG 2017 - STEMMESTYRE HUSØY OG SELVÆR 

 

 

Saksbehandler:  Gunn Eliassen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/33   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Valgstyret 22.03.2017 

 

INNSTILLING: 

Stemmestyre Husøy / Sanna krets: 

Signe Antonsen (leder), Ann Iren Eliassen, Kristine Monsen, Randi O. Svendsen 

Varamenn: Marit Johansen, Anja Antonsen, Aina Willumsen, Wenke Myhre 

 

Stemmestyre Selvær krets: 

Aud Backe (leder), Turid Myhre, Vegard Selvær 

Varamenn: Oddrun Jakobsen, Magne Hansen, Janne Stangen 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn: 

I Valgloven § 4-2 heter det: 

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

medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 

oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret. 

 

Fakta: 

I Træna kommune har vi to valgkretser – Husøy/Sanna og Selvær. 

Kommunestyret delegert i sak 48/16 til valgstyret å velge stemmestyrer. 

 

I henhold til Forskrift om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyret…. Heter det 

følgende i § 25a andre setning: 

Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke 

oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene ved forhåndsstemmegivningen i kommunene i 

vedkommende fylke. 

 

Ved valget i 2015 var følgende personer valgt som stemmestyre på Husøy: 

Aina Willumsen (leder), Ann Iren Eliassen, Kristine Monsen, Signe Antonsen 

Varamenn: Eva-Merete Johansen, Randi O. Svendsen, Anja Antonsen, Inger-Anne Wiig. 

 

Og i Selvær: 

Aud Backe (leder), Turid Myhre, Trygve Selvær. 

Varamenn: Vegard Selvær, Oddrun Jakobsen, Magne Hansen. 

 

Træna 06.03.2017  

Thore Hopperstad       Gunn Eliassen 

rådmann        saksbehandler 


