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Møteinnkalling 

Valgstyret  

 
Dato: 06.05.2021 kl. 17:00 (eller så snart møte 

Formannskap er ferdig) 
 

Sted: Nesbyen kommunehus, Kommunestyresal   
Arkivsak: 19/01083   
Arkivkode: 033   
 
Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nesbyen.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 

Sakskart Side 

Saker til behandling 

1/21  21/00523-1 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - elektronisk 
avkryssing i manntall 

2 

2/21  21/00521-1 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Utlegging av 
manntall 

4 

3/21  21/00522-1 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - delegering av 
myndighet til valgstyrets leder 

5 

4/21  21/00526-1 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 - oppnevning av 
stemmemottakere til tidligstemming og forhåndsstemming. 

6 

5/21  21/00524-1 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av 
stemmested og stemmestedets åpningstider på valgdag. 

7 

    

 
 
Nesbyen, 03.05.2021 
 
 
 
Tore Haraldset 
Leder i utvalg 
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Saker til behandling 

1/21 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - elektronisk avkryssing i 
manntall 
 
 

Arkivsak-dok. 21/00523-1 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret  06.05.2021 1/21 

 
 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - ELEKTRONISK AVKRYSSING 
I MANNTALL 

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
 
Saksopplysninger:   
Valglovens § 9-5 a, punkt 1: » Kommunene kan selv vedta å ta i bruk en ordning med elektronisk 
avkryssing i manntall.» 
 
Nesbyen kommune vedtok elektronisk avkryssing i manntall på valgdag i 2017 og 2019. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er tatt høyde for at man går for elektronisk avkryssing i manntall i 2021, i rådmannens forslag til 
budsjett for valget 2021. 
 
Vurdering:   
Rådmannen anbefaler elektronisk avkryssing i manntall på valgdag fordi dette gjør 
valggjennomføringen mer sikker og effektiv. 
 
Prinsipp om hemmelig valg ivaretas på en mye sikrere måte.  

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

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

 Fare for feil avkryssing i manntall reduseres betraktelig. 
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Fordeler ved elektronisk avkryssing i manntall er bla. 

 Antall timer brukt til valggjennomføringen reduseres. 

 Feilmargin ved mottak av stemmegivning reduseres. 

 Informasjon om avgitte stemmer overføres automatisk til stemmestyrets og valgstyrets 
møtebøker. 

 
 
Ulemper ved elektronisk avkryssing i manntall er bla. 

 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 slik at fordelene er større enn ulempene og at erfaringen tilsier at bruk at 
elektronisk avkryssing i manntall videreføres. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Nesbyen kommune vedtar elektronisk avkryssing i manntall ved gjennomføring av Stortingsvalget og 
Sametingsvalget 2021. 
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2/21 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Utlegging av manntall 
 
 

Arkivsak-dok. 21/00521-1 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret  06.05.2021 2/21 

 
 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - UTLEGGING AV MANNTALL 

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
I følge Valgloven § 2.5 skal Folkeregisteret så snart som mulig etter skjæringsdatoen 30. juni i 
valgåret overføre manntallsopplysninger til kommunen. Så snart det lar seg gjøre skal Valgstyret 
legge manntallet ut til offentlig ettersyn jfr. Valgloven § 2-6,(1). Manntallet skal ligge ut til ettersyn til 
og med valgdagen. 
 
Manntallet skal ikke legges ut på internett ifølge bestemmelser knyttet til personvern. 
 
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utlegging, og opplyse om adgang til og fremgangsmåte for å 
kreve feil rettet, jfr. Valgloven § 2-6 (2). 
 
 
Vurdering:   
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, Embetsgarden Nesbyen. 
Annonsering skjer på kommunens hjemmesider og annonse (sammen med øvrige kommuner i 
Hallingdal) i Hallingdølen. 
 
Rådmannens innstilling: 
Manntall for Nesbyen kommune i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 legges ut 
til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter 1. juli 2021 på Servicetorget, Embetsgarden 
Nesbyen. 
 
Manntallet skal ligge ute til offentlig ettersyn til og med valgdagen 13. september 2021. 
Kunngjøring om utlegging av manntall annonseres på kommunens hjemmesider og ved annonse i 
lokalavisa Hallingdølen. 
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3/21 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - delegering av myndighet til 
valgstyrets leder 
 
 

Arkivsak-dok. 21/00522-1 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret  06.05.2021 3/21 

 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - DELEGERING AV 
MYNDIGHET TIL VALGSTYRETS LEDER 

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
Valgstyret er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av Stortingsvalg og Sametingsvalg. 
Kommuneloven § 13-1 gir anledning til å delegere enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell 
betydning fra et folkevalgt organ til Rådmannen. 
 
Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger 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 tilstede ved prøving og godkjenning av kurante 
forhåndsstemmegivninger. 
 
 
Rådmannens innstilling: 

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

2. Valgstyrets leder gis fullmakt innenfor Valgforskriftens regler til å prøve og godkjenne 
kurante forhåndsstemmegivninger sammen med en eller flere representanter for 
Valgsekretariatet. 

3. Valgstyrets leder gis fullmakt til å supplere medlemmer til Stemmestyret og til å utpeke 
andre valgmedarbeidere.  

4. Rådmannen gis fullmakt til tilrettelegging og praktisk gjennomføring av valget. 
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4/21 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 - oppnevning av 
stemmemottakere til tidligstemming og forhåndsstemming. 
 
 

Arkivsak-dok. 21/00526-1 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret  06.05.2021 4/21 

 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - OPPNEVNING AV 
STEMMEMOTTAKERE TIL TIDLIGSTEMMING OG FORHÅNDSSTEMMING. 

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
Det følger av Valgloven § 8-2 (1) at det er Valgstyrets ansvar å oppnevne stemmemottakere 
innenriks. Valgstyret må oppnevne de stemmemottakere som er nødvendig for å gjennomføre 
forhåndsstemmingen på en tilfredsstillende måte. Det er også Valgstyrets ansvar å sørge for at 
stemmemottakere får nødvendig opplæring.  
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Som mottakere av alle forhåndsstemmer oppnevnes: 

- Hilde Engen, Servicetorget 
- Ingunn Lundberg, Servicetorget 
- Harald Holum, web-redaktør 
- Wenke Rødningen, Fellestjenester 
- Magni Kjellesvik-Grote, Fellestjenester 
- Anne Sætre, Servicetorget 
- Mette Bråten, Fellestjenester 
 
Valgstyrets leder kan oppnevne flere stemmemottakere ved behov. 
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5/21 Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av stemmested og 
stemmestedets åpningstider på valgdag. 
 
 

Arkivsak-dok. 21/00524-1 
Saksbehandler Mette Bråten 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Valgstyret  06.05.2021 5/21 

 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - FASTSETTING AV 
STEMMESTED OG STEMMESTEDETS ÅPNINGSTIDER PÅ VALGDAGER 

 
 
Saken avgjøres av:  
Valgstyret 
 
Vedlegg:  
Ingen 
 
Saksopplysninger:   
Kommunestyret fattet i sak 56/20 vedtak om at det skal avholdes valgdager for Stortingsvalget og 
Sametingsvalget søndag 12. september og mandag 13. september 2021. 
 
I henhold til Valgloven § 9-3, punkt 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. Nesbyen kommunehus er et godt egnet lokale for stemmegivning. 
Åpningstidene er « romslige» og bør ikke forkortes. 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Stemmegivningen i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 skal foregå på 
Nesbyen kommunehus for Nesbyen stemmekrets. 
 

2. Valglokalets åpningstider blir følgende: 
Søndag 12. september  kl. 14.00 – 19.00 
Mandag 13. september  kl. 09.00 – 20.00 

 
 
 
 


	Valgstyret

