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    ÁŠŠELISTU / SAKSLISTE 
 
Áššenr.  Bajilčála:  

 
PS 1/23 Innhold på stemmesedler 

PS 2/23 Delegering av valgstyrets myndighet 

PS 3/23 Valglokaler og åpningstider ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 

2023 

PS 4/23 Grense for valgagitasjon ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2023 

PS 5/23 Forhåndsstemmegivning ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 

2023 

PS 6/23 Valg av stemmestyrene og valgmedarbeidere til kommunestyrevalg og 

fylkestingsvalg 2023 

 
Muđui  
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Saksfremlegg  
___      Originaldokument   
___      Dokumentet er oversatt  

      

Arkivsaksnr.: 
2022/2032-24 

Saksbehandler: 
Berit Solveig Bals 

Dato: 
14.03.2023 

 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
1/23 Valgstyret 21.03.2023 

 
INNHOLD PÅ STEMMESEDLER 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  

- Valgmedarbeiderne.  
 

Det vises til:   

- Valgforskriftens § 19 (3)  
 
Sakens bakgrunn: 
Det fremgår av valgforskriftens § 19 (3) hva som må stå på stemmeseddelen.  
 
Stemmeseddelen skal inneholde: 

a)    Opplysning om hvilket valg stemmeseddelen gjelder for. 
b)    Overskrift som viser hvilket parti eller gruppe listen utgår fra.  
c)    Fornavn, etternavn og fødselsår på kandidatene som stiller til valg på listen. 

   Opplysning om kandidatenes stilling og/eller bosted kan påføres    
   stemmeseddelen. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig for å unngå forveksling  
   av kandidatene på listen. 

d)    En veiledning om adgangen til å endre på stemmeseddelen. Dersom  
   veiledningen trykkes på baksiden av stemmesedlene, skal det opplyses om dette  
   på forsiden. 

 
Ved tidligere valg har valgstyret bestemt at Johttisápmelaččaid liste kan bruke 
reinbeitedistrikt i stedet for bosted på stemmesedlene.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Valgstyret vedtar at Johttisápmelaččaid liste kan bruke reinbeitedistrikt i stedet for 
bosted på stemmesedlene.  
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 Saksfremlegg  
___      Originaldokument   
___      Dokumentet er oversatt  

      

Arkivsaksnr.: 
2022/2032-15 

Saksbehandler: 
Berit Solveig Bals 

Dato: 
09.03.2023 

 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
2/23 Valgstyret 21.03.2023 

 
DELEGERING AV VALGSTYRETS MYNDIGHET 
 
 
Melding om vedtak sendes til:   

- Valgmedarbeiderne  
- Kommunedirektøren  

  
 
Det vises til:   

- Kommunelovens § 13-1 sjette ledd.  
 
 
Sakens bakgrunn: 
Det er valgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen. 
Det betyr i utgangspunktet at alt som gjelder valggjennomføringen må behandles og 
besluttes av valgstyret, dersom kommunedirektøren ikke har fått delegert myndighet. 
 
Valgstyret kan delegere myndighet til kommunedirektøren. Kommunedirektøren kan 
delegere videre til noen i administrasjonen.  

Når valgstyret skal delegere myndighet, skilles det mellom prinsipielle og ikke-
prinsipielle saker. Prinsipielle saker krever alltid vedtak i valgstyret og kan ikke 
delegeres til andre.  

Noen eksempler på saker som er prinsipielle og hvor valgstyret må fatte vedtak:  

• vedta stemmesteder, stemmekretser og åpningstider 
• godkjenne listeforslag 
• oppnevne stemmestyrer 
• bestemme om det ved enkelte forhåndsstemmesteder skal 

benyttes stemmeseddelkonvolutt 
• behandle forkastelser av stemmegivninger og stemmesedler 
• godkjenne valgoppgjøret (signering av møteboken) 
• behandle klager ved valget 

 

4



Eksempler på vedtaksmyndighet som kan delegeres, og som dermed ikke krever 
vedtak i valgstyret, kan være: 

• innvilge fritak fra å stå på valgliste 
• gi tilleggsfrist for å oppfylle krav til listeforslag 
• oppnevne stemmemottakere 
• godkjenne søknader om innføring i manntallet fra personer med over 10 års 

botid i utlandet 

Eksempler på arbeidsoppgaver som kan delegeres, og som dermed ikke må gjøres 
av valgstyret, kan være: 

• holde kontakt med listeforslagsstillere 
• praktisk saksbehandling av listeforslag 
• underrette velgere med over 10 års botid i utlandet som søker om innføring i 

manntallet om vedtak 
• rekruttere valgmedarbeidere og stemmemottakere 
• bestemme avlønning 
• sette opp arbeidstider 
• rigge valglokaler 
• skrive ut utleggingsmanntall og legge dette til offentlig ettersyn 
• avtale med partier som ønsker kopi av manntall 
• lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell 
• distribuere valgmateriell til valglokaler 
• registrere stemmegivninger i EVA 
• legge inn opptellinger i EVA 
• føre protokoll av valggjennomføringen (møtebok) 
• underretting til valgte representanter 
• Kunngjøringer 
• Ordne trykking av stemmesedler 

«Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger» er ikke av 
prinsipiell betydning, og kan delegeres. Denne oppgaven har ikke valgstyret 
delegert tidligere, men som valgstyret kan vurdere å delegere hvis ønskelig.  
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Forslag til vedtak: 
I kurante saker, det vil si saker som ikke er av prinsipiell betydning, overdrar 
valgstyret avgjørelsesmyndigheten til kommunedirektøren.   

Vedtaksmyndighet som delegeres til kommunedirektøren:  

• innvilge fritak fra å stå på valgliste 
• gi tilleggsfrist for å oppfylle krav til listeforslag 
• oppnevne stemmemottakere 
• godkjenne søknader om innføring i manntallet fra personer med over 10 års 

botid i utlandet 
• Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger 

Arbeidsoppgaver som delegeres til kommunedirektøren:  

• holde kontakt med listeforslagsstillere 
• praktisk saksbehandling av listeforslag 
• underrette velgere med over 10 års botid i utlandet som søker om innføring i 

manntallet om vedtak 
• rekruttere valgmedarbeidere og oppnevne stemmemottakere 
• bestemme avlønning 
• sette opp arbeidstider 
• rigge valglokaler 
• skrive ut utleggingsmanntall og legge dette til offentlig ettersyn 
• avtale med partier som ønsker kopi av manntall 
• lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell 
• distribuere valgmateriell til valglokaler 
• registrere stemmegivninger i EVA 
• legge inn opptellinger i EVA 
• føre protokoll av valggjennomføringen (møtebok) 
• underretting til valgte representanter 
• kunngjøringer 
• ordne trykking av stemmesedler 
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Saksfremlegg  
___      Originaldokument   
___      Dokumentet er oversatt  

      

Arkivsaksnr.: 
2022/2032-17 

Saksbehandler: 
Berit Solveig Bals 

Dato: 
14.03.2023 

 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
3/23 Valgstyret 21.03.2023 

 
Valglokaler og åpningstider ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2023 
 
 
Melding om vedtak sendes til: 
- Valgmedarbeidere 
  
Det vises til: 

- Valglovens § 9-3 (2) 
- Kommunestyresak 44/22.  
 
Sakens bakgrunn: 

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 11.09.23. Kommunestyret vedtok i sak 
44/22 at det skal være 1 dags valg i Kautokeino og Máze.  

Ifølge valglovens § 9-3 (2) bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå 
og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen på mandag må ikke 
foregå senere enn kl. 21:00. 

Det foreslås at:  

Stemmelokalet i Kautokeino blir på Báktehárji idrettshall fra kl. 10:00 – 20:00 

Stemmelokalet i Máze blir på Máze skole, gymsalen fra kl. 10:00 - 19:00.  

 
Forslag til vedtak: 

Tid og sted for stemmegivningen ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023 
blir følgende:  

Stemmesteder:  Dato:  Klokkeslett:  

 
Báktehárji idrettshall  

 
Mandag 11. september  

 
10:00 – 20:00 

 
Máze skole 

 
Mandag 11. september  

 
10:00 – 19:00 
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Saksfremlegg  
___      Originaldokument   
___      Dokumentet er oversatt  

      

Arkivsaksnr.: 
2022/2032-19 

Saksbehandler: 
Berit Solveig Bals 

Dato: 
14.03.2023 

 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
4/23 Valgstyret 21.03.2023 

 
Grense for valgagitasjon ved kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2023 
 
 
Melding om vedtak sendes til:  

- Valgmedarbeidere 
 

Det vises til:   

- Valglovens § 9-4 – valgagitasjon i valglokalet.  
 
 
Sakens bakgrunn: 

Valgloven § 9-4 bestemmer at i valglokalet og i de rom som velgeren må passere for 
å komme frem til valglokalet, ikke er tiltatt å drive valgagitasjon eller utføre handlinger 
som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen.  

Valgstyret har ved tidligere år avgrenset et område rundt valglokalene mot 
valgagitasjon. Dette bør gjøres i år også slik at velgerne ikke forstyrres eller hindres 
til å gjennomføre en normal valghandling.  

 
Forslag til vedtak: 

Valgagitasjon ved valglokalene på valgdagene: 
 
Kautokeino:  Sette av et område utenfor Báktehárji. Velgere bør kunne gå inn i 

valglokale – Báktehárji uten å gå forbi valgbodene. 
 
Máze:  Sette av et område på vestsiden av parkeringsplassen sør for skolen. 

Velgere bør kunne gå inn i valglokale – Máze gymsal uten å gå 
forbi valgbodene. 
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Saksfremlegg  
___      Originaldokument   
___      Dokumentet er oversatt  

      

Arkivsaksnr.: 
2022/2032-18 

Saksbehandler: 
Berit Solveig Bals 

Dato: 
14.03.2023 

 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
5/23 Valgstyret 21.03.2023 

 
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING VED KOMMUNESTYREVALG OG 
FYLKESTINGSVALG 2023 
 
Melding om vedtak sendes til:  

- Valgmedarbeidere.  
 

Det vises til:   

- Valgloven kap. 8.  
- Valgforskriften § 26 og 30 
 
 
Sakens bakgrunn: 

• Tidligstemmegiving er i perioden 3. juli - 9. august.  
• Ordinær forhåndsstemmegivning er i perioden 10. august – 8. september.   
• Valgdag er 11. september.  
 

Lokale:  

Forhåndsstemmegivningen har ved de siste valg foregått ved servicetorget både i 
Kautokeino og Máze.  

Åpningstider:   
For å sikre god nok tilgjengelighet for velgerne bør kommunen vurdere åpningstidene  
nøye. I dag er servicetorget i Kautokeino åpent fra kl. 08:45 – 15:00.  
 
Ved forrige kommunevalget i 2019 var åpningstiden fra kl. 08:00 – 15:30 på 
servicetorget i Kautokeino, mens ved valg i 2021 var åpningstiden fra 09.00 – 15:00.  
 
Det foreslås at åpningstiden fastsettes til kl. 08:30 - 15:30 på servicetorget i 
Kautokeino.  I Máze bør det være åpent fra kl. 09:00 – 15:00.  
 
Det er foreslås at siste uken av forhåndsstemmeperioden – uke 36 har servicetorget i 
Kautokeino utvidet åpningstid til kl. 18:00.  
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Det foreslås lørdagsåpent på servicetorget i Kautokeio - lørdag 2. september fra  
kl. 10:00 – 15:00.  
 
Stemmemottakere:  
Det følger av valglovens § 8-2 at det er valgstyret som oppnevner stemmemottakere 
innenriks. Valgstyret kan delegere denne oppgaven til kommunedirektøren, jf. sak om 
delegering av myndighet hvor det er foreslått at dette delegeres til 
kommunedirektøren.  
 
Forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner:  
Etter valgloven § 8-3 annet ledd bokstav a) skal det avholdes 
forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner. 
 
Forhåndsstemmegivning på skole, universiteter og høgskoler:  
Det foreslås at det blir forhåndsstemmegivning på Diehtosiida. Lokaliteter og praktisk 
tilrettelegging må avklares med Diehtosiida.  
 
Ambulerende stemmegivning:  
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det 
avholdes forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi 
forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknadsfristen skal fastsettes til et tidspunkt 
mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Søknadsfristen settes til onsdag 
6. september, slik at stemmemottakere kan evt. motta forhåndsstemmer torsdag og 
fredag.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Forhåndsstemmegivning i Kautokeino: 

• Legges til lokaler på servicetorget. 
• Åpningstiden fra 10. august – 8. september kl. 08:30 - 15:30 alle hverdager. 
• Utvidet åpningstid fra 4. september – 8. september kl. 08:30 – 18:00. 
• Lørdagsåpent 2. september kl. 10:00 – 15:00. 

 
2. Forhåndsstemmegivning i Máze: 

• Legges til lokaler på Máze skole. 
• Fra 28. august til 7. september, kl. 09:00 – 15:00 alle hverdager. 
• Fredag 8. september fra kl. 09:00 – 14:00.  

 
3. Forhåndsstemmegivning på helse og sosialinstitusjoner: 

• Kautokeino sykehjem – tirsdag 29. august fra kl. 11:00 – 12:00. 
• Bokollektivet – tirsdag 29. august fra kl. 12:00 – 13:00. 
• Dorvogoahti – tirsdag 29. august fra kl. 13:00 – 14:00. 
• Máze bo- og servicesenter – onsdag 30. august fra kl. 13:00 – 14:00. 

 
4. Forhåndsstemmegivning på Diehtosiida blir mandag 28. august fra kl. 10:00 – 

14:00. Lokaliteter og praktisk tilrettelegging avklares med Diehtosiida. 
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5. Valgstyret delegerer oppnevning av stemmemottakere til kommunedirektøren.  
 
6. Søknadsfrist for ambulerende stemmegivning er onsdag 6. september kl. 12:00.    

 
7. Det kunngjøres tid og sted for all forhåndsstemmegivning innen kommunen. 

Kunngjøringen settes i avisene Altaposten og Ávvir og GLR. 
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Saksfremlegg  
___      Originaldokument   
___      Dokumentet er oversatt  

      

Arkivsaksnr.: 
2022/2032-16 

Saksbehandler: 
Berit Solveig Bals 

Dato: 
14.03.2023 

 
Utv.saksnr.: Utvalg: Møtedato: 
6/23 Valgstyret 21.03.2023 

 
VALG AV STEMMESTYRENE TIL KOMMUNESTYREVALG OG 
FYLKESTINGSVALG 2023 
 
 
Melding om vedtak sendes til: 

- Stemmestyrene 
- Valgmedarbeidere 

 
Det vises til: 
- Kommunelovens § 7-2 (i) 
- Kommunestyresak 44/22.  
 
 
Sakens bakgrunn: 
Kommunestyret delegerte 27.10.22 i sak 44/22 til valgstyret å oppnevne medlemmer 
og varamedlemmer til stemmestyrene, samt leder og nestleder for stemmestyrene.  

Foregår stemmegivningen på valgdagen på flere steder i kommunen, skal et 
stemmestyre med minst 3 medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. 

I Kautokeino kommune er det to stemmestyrer, Kautokeino og Máze stemmestyret.  

Et stemmestyre er et kommunalt organ hjemlet i særlov, jf. kommuneloven § 7-2 
bokstav i og kommunelovens regler om folkevalgtes rettigheter og plikter vil gjelde for 
disse.  

Stemmestyrets oppgave er å administrere valggjennomføringen på stemmestedet. 
Stemmestyret har ansvar for at valgavviklingen foregår i samsvar med reglene i 
valgloven og valgforskriften. Stemmestyrets ansvar er å føre møtebok, der det 
protokolleres hva som skjer på stemmestedet.   
 
Stemmestyremedlemmer må være folkeregistrert som bosatt i kommunen.  
Listekandidater til årets kommunestyrevalg og fylkestingsvalg er ikke valgbare til 
stemmestyrene og de kan heller ikke være valgfunksjonærer, jf. valglovens § 9-3 (4).  
Det bør fortrinnsvis velges personer som bor i vedkommende stemmekrets.  
 
Stemmestyrene kommer til å trenge hjelp med valggjennomføringen, og til det trengs 
det mange valgmedarbeidere for å ivareta ulike funksjoner i valglokalet.  
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Valgmedarbeidernes gjøremål kan for eksempel være å gi praktisk veiledning til 
velgerne. De kan krysse av i manntallet, stemple stemmesedler og påse at velgerne 
legger stemmesedlene i valgurnen.  
 
 
Rekruttering av valgfunksjonærer:  
 
Tidligere år har valgstyret vedtatt at hvert parti/gruppe i kommunestyret finner 5 
valgfunksjonærer. (Valgfunksjonær = stemmestyret og valgmedarbeidere).  
 
Rekruttering av valgmedarbeidere kan delegeres til kommunedirektøren, jf. sak om 
delegering av valgstyrets myndighet, hvor det er foreslått at dette delegeres til 
kommunedirektøren.  
 
Stemmestyrene må valgstyret oppnevne.  
 
Både i stemmestyrene og blant valgmedarbeidere bør det være personer som har 
generell PC-kompetanse. Kommunen bruker elektronisk valgadministrasjonssystem 
EVA med digital innlogging via ID-porten, med for eksempel BankID. Vi har 
elektronisk manntall på valgdagen.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Hvert parti i kommunestyret finner 5 valgfunksjonærer til valgdagen.  

Valgstyret oppnevner stemmestyrene i neste møte, og kommunedirektøren 
delegeres myndighet til å oppnevne valgmedarbeidere til valgdagen.  
 

2. Valgstyrets leder innkaller stemmestyrene til valgting 11. september 2023 til det 
klokkeslett han finner det nødvendig.  

 
3. Valgstyrets leder organiserer opplæring av stemmestyrene og valgmedarbeidere i 

samarbeid med servicetorget.  
 
4. Valgfunksjonærer (stemmestyret+valgmedarbeidere) får dekket kjøregodtgjørelse 

og tapt arbeidsfortjeneste når de deltar på kurs og på selve valgdagen.  
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Stemmestyret i Kautokeino:        
 

- Leder    

- Nestleder 
 
 
 

 
Stemmestyret i Máze:  
 

- Leder 
- Nestleder  
 

 
Valgmedarbeidere i Kautokeino:   
(de 3 første er også varamedlemmer til stemmestyret) 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

1.   
2.   
3.   

1.   
2.   
3.   

1.   

2.               

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   
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Valgmedarbeidere i Máze:  
(de 3 første er også varamedlemmer til stemmestyret)      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
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