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Saker til behandling

7/21 Stortingsvalget 2021 - valg av stemmestyre, oppnevning av
valgfunksjonærer og opptellingsmannskap på valgdag.
Arkivsak-dok. 21/00527-1
Saksbehandler Mette Bråten

Saksgang
1 Valgstyret

Møtedato
20.05.2021

Saknr
7/21

STORTINGSVALGET 2021 - VALG AV STEMMESTYRE, OPPNEVNING AV
VALGFUNKSJONÆRER OG OPPTELLINGSMANNSKAP PÅ VALGDAG.

Saken avgjøres av:
Valgstyret
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på
valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Kommunestyret velger
medlemmer til stemmestyrene og ledere/nestledere. Valg av stemmestyrer kan delegeres til
valgstyret, jf. valgloven §4-2. Valgstyret er delegert.
I tillegg til stemmestyrets medlemmer velges også valgfunksjonærer som skal bistå med
oppgaver i valglokalets åpningstider på valgdagene og opptellingsmannskap som
teller/registrerer stemmesedlene etter valgtingets stengetid mandag kveld. Fra 1. januar
2012 er ikke listekandidater valgbare til stemmestyret og kan ikke tjenestegjøre som
stemmemottakere eller valgfunksjonærer jfr. Valgloven § 9-3 (4). Valgfunksjonærer
permitteres etter valgtingets stengetid.
Stemmestyrets medlemmer/varamedlemmer har bekreftet at de stiller.
Valgfunksjonærer har bekreftet at de stiller.
Opptellingsmannskap har bekreftet at de stiller.
Åpningstider valgting er:
Søndag
12. september
Mandag
13. september

kl. 14.00 – 19.00
kl. 09.00 – 20.00
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Rådmannens innstilling:
1. Som medlemmer til Stemmestyret ved Stortingsvalget 2021 velges:
Leder:
Nestleder:
Medlem:

Eva Gullingsrud
Arne Ryen
Grethe Tyribakken Andersen

Som varamedlemmer til Stemmestyret ved Stortingsvalget 2021 velges:
Eva Stavn
Tor Dalevold
Stemmestyrets medlemmer er tilstede under valgting og opptelling.
2. Som valgfunksjonærer ved Stortingsvalget 2021 oppnevnes:
Tor Dalevold
Eva Stavn
Bjørn Olav Vissebråten
Ingrid Marie Kolsrud
Guttorm Mathismoen
Gerd Jorde
Ole Øyen
Ulrikke Ytteborg
Bjørn Skjelseth
Valgfunksjonærer er tilstede i valglokalets åpningstider.
3. Som opptellingsmannskap ved Stortingsvalg 2021 oppnevnes:
Gunn Hilde Åmellem
Else Skogen Tandberg
Guro Vissebråten
Anne Alu Brøto
Opptellingsmannskap tiltrer etter valgtingets stengetid.
4. Valgstyrets leder kan supplere medlemmer/varamedlemmer i Stemmestyret, og oppnevne
andre valgfunksjonærer.
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8/21 Stortingsvalget og Sametingsvalget 2021 - Beredskap i forbindelse med
pandemi
Arkivsak-dok. 21/00528-1
Saksbehandler Mette Bråten

Saksgang
1 Valgstyret

Møtedato
20.05.2021

Saknr
8/21

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2021 - BEREDSKAP I FORBINDELSE
MED PANDEMI

Saken avgjøres av:
Valgstyret
Vedlegg:
Smittevernveileder for valggjennomføring under Covid-19-utbruddet, gitt ut av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) februar 2021.
Saksopplysninger:
Det er grunnlovfestet at alle stemmeberettigede har rett til å stemme, og at valget skal være fritt og
hemmelig. Kommunen må derfor legge til rette for at alle velgere får mulighet til å avlegge stemme,
også under Covid-19 pandemien.
Stortinget har vedtatt midlertidig lov om endringer i Valgloven og Kommuneloven i april 2021.
Aktuelle endringer er:
- felles frist i hele landet for søknad om ambulerende stemming (hjemmestemming) fredag 10.
september kl. 10.00
- felles frist for søknad om ambulerende stemming (hjemmestemming) for velgere i
isolasjon/karantene mandag 13. september kl. 10.00
- mulighet for å være 1-en stemmemottaker ved ambulerende stemming (hjemmestemming)
- mulighet for å opprette ekstra valglokale ved smitteutbrudd
- kommunestyret kan ikke vedta smitteverntiltak med hjemmel i Smittevernlov § 4-1, 1.ledd
som medfører at Stortingsvalget i 2021 ikke kan gjennomføres.
Velgere som er i karantene eller isolasjon på valgdagen, skal også ha mulighet til å stemme. Velgere i
isolasjon tilbys ambulerende stemming (stemme hjemme), mens velgere i karantene kan avlegge
stemme utenfor valglokalet, for eksempel ved at de sitter i egen bil.

Via dialog med kommuneoverlegen om aktuelle smitteverntiltak i forhåndsstemmeperioden:
Stemmemottaker bør være vaksinert
- Avstandsmerking ved eventuell kø
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-

Stemmemottakere vil bruke munnbind/visir.
Håndsprit i og i tilknytning til valglokalet.
Utdeling av egen penn til velger.
Munnbind tilgjengelig for velger.
Fullt smittevernutstyr i isolasjon eller karantene ved hjemmestemming.
Ved ambulerende stemming hvor velger ikke er smittet eller i karantene, skal
stemmemottaker bruke munnbind/visir og hansker.

Via dialog med kommuneoverlegen om aktuelle smitteverntiltak på valgdag:
- Stemmemottaker bør være vaksinert
- Avstandsmerking ved eventuell kø
- Stemmemottakere vil bruke munnbind/visir.
- Håndsprit i og i tilknytning til valglokalet.
- Utdeling av egen penn til velger
- Munnbind tilgjengelig for velger.
- Tilstrebe egen inngang/utgang
- Fullt smittevernutstyr i isolasjon eller karantene ved hjemmestemming.
- Ved ambulerende stemming hvor velger ikke er smittet eller i karantene, skal
stemmemottaker bruke munnbind/visir og hansker.
- Opptellingsmannskap skal holde avstand ved opptelling av stemmer.
Det skal være ny gjennomgang med kommuneoverlege om smitteverntiltak i forkant av valgdag.
Vi har dialog med renholdsansvarlig i kommunen angående rengjøring i valglokaler.
ROS-analyse i forbindelse med avvikling av valg i Nesbyen kommune er under utarbeidelse.
Smitteverntiltak vil være en viktig del av opplæring av valgfunksjonærer/stemmemottakere.
Valgmedarbeidere vil forholde seg til lokale smitteverntiltak på Elverhøy helsetun ved mottak av
forhåndsstemmer institusjon.
Et av målene med informasjon ved årets valg, er at velgerne skal forstå at det er trygt å stemme.
Dette gjelder også velgere som er i risikogrupper. Vi vil oppfordre velgere til å benytte hele
forhåndsstemmeperioden. Velgere i karantene eller isolasjon vil ikke oppholde seg i de ordinære
stemmelokaler.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunen må gjennomføre smittevernstiltak ved avvikling av valget 2021 uansett kostnader. Vi har
gått til innkjøp av visir, skillevegger, køordnere, penner, munnbind, antibac og avstandsmerking.
Vurdering:
Vi har laget planer ut fra nivå 4 i Regjeringens gjenåpningsplan, det vil si at det er generelle
smitteverntiltak. Kommuneoverlege har godkjent smitteverntiltak, og det vil være tett dialog i tilfelle
smitteutbrudd. Ved mottak av stemme hos person i isolasjon/karantene må stemmemottaker ha
med helsepersonell ikledd smittevernsutstyr.
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Rådmannens innstilling:
Forslag til smittevernstiltak i forbindelse med gjennomføring av Stortingsvalget og sametingsvalget
tas til orientering.
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eferatsaker

Saknr
1/21

Arkivsak
20/00970-12

Tittel
Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om
valget
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