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Møteinnkalling 

Valgstyret 

 
Dato: 24.01.2019 kl. 14:30   
Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor   
Arkivsak: 15/01246   
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes snarest på tlf  32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Sakskart Side 

Saker til behandling 

1/19  19/00128-1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av 
stemmested og stemmestedets åpningstider på valgdagen. 

2 

2/19  18/01037-1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - delegering av 
myndighet  

3 

3/19  18/01306-1 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - elektronisk 
avkryssing i manntall 

5 

    

 
 
 
Nesbyen, 18.01.2019 
 
 
 
Tore Haraldset 
Leder i utvalg 
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Saker til behandling 

1/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Fastsetting av stemmested 
og stemmestedets åpningstider på valgdagen. 
 
 

Arkivsak-dok. 19/00128-1 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret 24.01.2019 1/19 

 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING AV 
STEMMESTED VALGDAG OG STEMMESTEDETS ÅPNINGSTIDER. 

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
Kommunestyret fattet i sak  66/18 vedtak om at det skal avholdes valgdager for Kommunestyre- og 
fylkestingsvalget søndag 8. september og mandag 9. september 2019. I henhold til Valgloven § 9 -3, 
pkt. 2 gis valgstyret mandat til å bestemme hvor stemmegivningen skal foregå og fastsette tid for 
stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.00 
 
Vurdering:   
Det vises til tidligere valg. Nes kommunehus er et godt egnet lokale for stemmegivning. 
Åpningstidene er «romslige» og bør ikke forkortes. 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Stemmegivningen på valgdager i forbindelse med Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
skal foregå på Nes kommunehus for Nes stemmekrets. 
 

2. Valglokalets åpningstid blir følgende: 
Søndag   8. september  kl. 14.00 – 19.00 
Mandag  9. september  kl. 09.00 – 20.00 

 
 
 
  



 

  side 3 av 6 
 

2/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - delegering av myndighet  
 
 

Arkivsak-dok. 18/01037-1 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret 24.01.2019 2/19 

 
 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - DELEGERING AV 
MYNDIGHET  

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
Valgstyret er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg. 
Kommuneloven § 10, nr 4 gir anledning til å delegerer enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell 
betydning. 
 
Delegering kan skje til leder i valgstyret, til et arbeidsutvalg eller til administrasjonssjefen. 
Delegeringsvedtaket må forstås slik at det er en avgrensning i delegasjonen og at det ligger en plikt 
for den som gjør vedtaket å melde dette til valgstyret dersom det er en enkeltsak innenfor en 
generell fullmakt som har prinsipiell karakter, uttaler departementet i sin veiledning. 
 
Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmer er av ikke-prinsipiell karakter og kan derfor 
delegeres. Valgstyret kan ikke gi leder alene rett til å utføre denne oppgaven. I valgforskriften § 35 er 
det fastsatt at to personer må være tilsted ved prøving og godkjenning av kurante stemmegivninger. 
Det vil i praksis si leder i valgstyret og en/flere representanter for valgsekretariatet. 
Sekretærfunksjonen for valgstyret og stemmestyret ligger under Fellestjenester og til de som 
rådmannen ellers peker ut.  
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Valgstyret delegerer til valgstyrets leder å ta avgjørelser i enkeltsaker som er av ikke-
prinsipiell karakter. 

2. Leder får fullmakt, innenfor valgforskriftens regler, til å prøve og godkjenne kurante 
forhåndsstemmegivninger sammen med en eller flere representanter for valgsekretariatet. 
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3. Leder får fullmakt til å supplere medlemmer i stemmestyret og til å utpeke andre 
valgmedarbeidere. 
 

4. Rådmannen gis fullmakt til tilrettelegging og praktisk gjennomføring av valget. 
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3/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - elektronisk avkryssing i 
manntall 
 
 

Arkivsak-dok. 18/01306-1 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret 24.01.2019 3/19 

 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - ELEKTRONISK AVKRYSSING 
I MANNTALL 

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Dokument i saken: 
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
Stortinget vedtok 13. juni 2016 endringer i valgloven. Blant endringen ble det tilføyd en ny 
bestemmelse i § 9 – 5 a om elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen ved at kommunen selv 
kan vedta å ta i bruk en ordning med elektronisk avkryssing i manntallet. 
 
Endringen ble vedtatt som følge av at elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som 
et forsøk ved de fire siste valgene. 
 
Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen innføres som en frivillig ordning for kommunene. 
Kommuner som ønsker å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen må 
tilrettelegge for dette i alle valglokaler i kommunen. 
 
Nes kommune vedtok elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 2017. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er tatt høyde for at man går for elektronisk avkryssing i manntall i 2019, i rådmannens forslag til 
budsjett for valget 2019. 
 
 
Vurdering:   
Rådmannen anbefaler elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen fordi dette gjør 
valggjennomføringen mer sikker og effektiv. 
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Prinsippet om hemmelig valg ivaretas på en mye sikrere måte. 

 Valglokalet vil via det valgadministrative systemet ha tilgang til det siste oppdaterte 
elektroniske manntall. 

 Stemmemottaker vil kunne se hvilke velger som har avgitt stemmegivning tidligere. 

 Fare for feil avkryssing i manntall reduseres betraktelig. 
 
Elektronisk avkryssing i manntall har vært gjennomført i forhåndsstemmeperioden ved de tre siste 
valgene med gode erfaringer.  
Elektronisk avkryssing i manntall har vært gjennomført på valgdag ved valget 2017 med gode 
erfaringer. 
 
Fordelene ved elektronisk avkryssing i manntall er bl.a.: 

 Antall timer brukt til valggjennomføringen reduseres. 
 
Ulemper ved elektronisk avkryssing i manntall er bl.a.: 

 Krav til tilgjengelig IKT-personell sentralt og ute i valglokalet. 

 Ved bortfall av nettverk og back-up nettverk vil arbeidet i etterkant være både tids- og 
ressurskrevende. 

 
Rådmannen vurderer at slik at fordelene er større enn ulempene og at erfaringen tilsier at bruk av 
elektronisk avkryssing i manntall videreføres. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Nes kommune innfører elektronisk avkryssing i manntall ved gjennomføring av kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. 
 
 
 


	Valgstyret

