Nesbyen kommune

Møteprotokoll

17.

Valgstyret

Dato:
Sted:
Arkivsak:
Møteleder:

06.05.2021 kl. 17:00 —17:30
Nesbyen kommunehus, Kommunestyresal
19/01083
Tore Haraldset (ordfører)

Møtende

Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Geir Olav Garthus (Sp), Heidi Hovind Sezer
(Nes bygdeliste), Linda Støvik (Ap)

medlemmer:

C.)33
rbehn

Møtende
varamedlemmer:

Endre Storhaug (H) møter for Bård Heio

Forfall:

Bård Heio (H)

Andre:

Anne Sætre og Mette Bråten (valgmedarbeidere)

Side

SAKSKART
Saker til behandling

1/21

21/00523-1

Stortingsvalget

og sametingsvalget

2021 - elektronisk

2

2021 - Utlegging av

3

2021 - delegering av

4

avkryssing i manntall
og sametingsvalget

2/21

21/00521-1

Stortingsvalget
manntall

3/21

21/00522-1

Stortingsvalget og sametingsvalget
myndighet til valgstyrets leder

4/21

21/00526-1

Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 - oppnevning av
til tidligstemming og forhåndsstemming.
stemmemottakere

5

5/21

21/00524-1

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av
stemmested og stemmetstedets åpningstider på valgdag.

6

6/21

21/00525-1

Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - sted og tid for
og forhåndsstemming.
tidligstemmegivning

7

Nesbyen,

6.05.2021

T-earalzd'stettj(:"
Leder i utvalg
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Saker til behandling

og sametingsvalget

1/21 Stortingsvalget

2021 - elektronisk avkryssing i

manntall
Arkivsak-dok.

21/00523

1
Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret
-

Møtedato
06.05.2021

Rådmannens innstilling:
Nesbyen kommune vedtar elektronisk avkryssing i manntall ved gjennomføring
Sametingsvalget 2021.

Valgstyret

Saknr
1/21

av Stortingsvalget

og

av Stortingsvalget

og

har behandlet saken i møte 06.05.2021 sak 1/21

Behandling

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Nesbyen kommune vedtar elektronisk avkryssing i manntall ved gjennomføring
Sametingsvalget 2021.
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2/21 Stortingsvalget og sametingsvalget
Arkivsak-dok.

2021 - Utlegging av manntall

21/00521-1

Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret

Møtedato
06.05.2021

Saknr
2/21

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.

Valgstyret

har behandlet saken i møte 06.05.2021 sak 2/21

Behandling

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
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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2021 - delegering av myndighet til

3/21 Stortingsvalget og sametingsvalget
valgstyrets leder
21/00522 1
Arkivsak-dok.
Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret
-

Saknr
3/21

Møtedato
06.05.2021

Rådmannens innstilling:
Valgstyret

delegerer

prinsipiell

karakter.

Valgstyrets

til Valgstyrets

leder gis fullmakt

innenfor

som er av ikke-

i enkeltsaker

regler til å prøve og godkjenne

Valgforskriftens

sammen

forhåndsstemmegivninger

kurante

leder å ta avgjørelser

med en eller flere representanter

for

Valgsekretariatet.
Valgstyrets
utpeke

leder gis fullmakt

til Stemmestyret

medlemmer

til å supplere

og til å

andre valgmedarbeidere.

Rådmannen

gis fullmakt

og praktisk

til tilrettelegging

gjennomføring

av valget.

Valgstyret har behandlet saken i møte 06.05.2021 sak 3/21
Behandling

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Valgstyret

delegerer

prinsipiell

karakter.

Valgstyrets
kurante

til Valgstyrets

leder gis fullmakt

leder å ta avgjørelser

innenfor

forhåndsstemmegivninger

Valgforskriftens

sammen

som er av ikke-

i enkeltsaker

regler til å prøve og godkjenne

med en eller flere representanter

for

Valgsekretariatet.
Valgstyrets
utpeke

leder gis fullmakt

til å supplere

medlemmer

til Stemmestyret

og til å

andre valgmedarbeidere.

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.

21/00526-1
Arkivsak-dok.
Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret

Møtedato
06.05.2021

Rådmannens innstilling:
Som mottakere av alle forhåndsstemmer

Saknr
4/21

oppnevnes:

Hilde Engen, Servicetorget
Ingunn

Lundberg,

Servicetorget

Harald Holum, web-redaktør
Wenke
Magni

Rødningen,

Fellestjenester

Kjellesvik-Grote,

Fellestjenester

Anne Sætre, Servicetorget
Mette

Bråten,

Fellestjenester

Valgstyrets leder kan oppnevne flere stemmemottakere

Valgstyret

ved behov.

har behandlet saken i møte 06.05.2021 sak 4/21

Behandling

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Som mottakere

av alle forhåndsstemmer

oppnevnes:

Hilde Engen, Servicetorget
Ingunn

Lundberg,

Servicetorget

Harald Holum, web-redaktør
Wenke
Magni

Rødningen,

Fellestjenester

Kjellesvik-Grote,

Fellestjenester

Anne Sætre, Servicetorget
Mette

Bråten,

Fellestjenester

Valgstyrets leder kan oppnevne flere stemmemottakere

ved behov.
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og sametingsvalget

5/21 Stortingsvalget
stemmetstedets

2021 - fastsetting av stemmested

og

åpningstider på valgdag.

21/00524 1
Arkivsak-dok.
Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret
-

Møtedato
06.05.2021

Saknr
5/21

Rådmannens innstilling:

Stemmegivningen i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 skal
foregå på Nesbyen kommunehus for Nesbyen stemmekrets.
Valglokalets åpningstider blir følgende:
Søndag 12. september
Mandag 13. september

Valgstyret

kl. 14.00 —19.00
kl. 09.00 —20.00

har behandlet saken i møte 06.05.2021 sak 5/21

Behandling

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak

Stemmegivningen i forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 skal
foregå på Nesbyen kommunehus for Nesbyen stemmekrets.
Valglokalets åpningstider blir følgende:
Søndag 12. september
Mandag 13. september

kl. 14.00 —19.00
kl. 09.00 —20.00
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6/21 Stortingsvalget og sametingsvalget
tidligstemmegivning

2021 - sted og tid for

og forhåndsstemming.

Arkivsak-dok.
21/00525 1
Saksbehandler Mette Bråten
Behandlet av
1 Valgstyret
-

Møtedato
06.05.2021

Rådmannens innstilling:
I forbindelse med Stortingsvalget

og Sametingsvalget 2021:

Tidligstemming

i perioden

Servicetorget,

Embetsgarden

Servicetorgets

åpningstider

Forhåndsstemming
på Servicetorget,
åpningstider

1. juli til og med mandag
Nesbyen.

institusjon

Nesbyen.

på

skjer etter avtale, og innenfor

kl. 08.30 —15.00.

10. august til og med fredag

Embetsgarden

mandag —fredag

9. august skal foregå

Tidligstemming

mandag —fredag

i perioden

Forhåndsstemming

Saknr
6/21

10. september

Forhåndsstemming

skal foregå

følger Servicetorgets

kl. 08.30 —15.00.
foregår

på Elverhøy

helsetun

tirsdag

7. september

kl.

11.00 —ca. kl. 13.00.
Søknadsfrist
september

for ambulerende

stemming

Kunngjøring

av all forhåndsstemming

kommunens

hjemmesider.

oppslag

Valgstyret

(hjemmestemming)

settes til fredag

10.

kl. 10.00.

på Elverhøy

Kunngjøring

i kommunen

annonseres

forhåndsstemming

i Hallingdølen

institusjon

og på

skjer også ved

helsetun.

har behandlet saken i møte 06.05.2021 sak 6/21

Behandling

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
I forbindelse
1.

med Stortingsvalget

Tidligstemming

og Sametingsvalget 2021:

i perioden

Servicetorget,

Embetsgarden

Servicetorgets

åpningstider

1. juli til og med mandag
Nesbyen.

9. august skal foregå

Tidligstemming

mandag —fredag

på

skjer etter avtale, og innenfor

kl. 08.30 —15.00.
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i perioden

Forhåndsstemming
på Servicetorget,
åpningstider

Embetsgarden

mandag —fredag

Forhåndsstemming

institusjon

10. august til og med fredag
Nesbyen.

10. september

skal foregå

følger Servicetorgets

Forhåndsstemming

kl. 08.30 —15.00.
foregår

på Elverhøy helsetun

stemming

(hjemmestemming)

tirsdag

kl.

7. september

11.00 —ca. kl. 13.00.
Søknadsfrist
september

for ambulerende

10.

kl. 10.00.

Kunngjøring

av all forhåndsstemming

kommunens

hjemmesider.

oppslag

settes til fredag

på Elverhøy

Kunngjøring

i kommunen

annonseres

forhåndsstemming

i Hallingdølen

institusjon

og på

skjer også ved

helsetun.
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