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Delegering av myndighet fra valgstyret til rådmannen
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Møtedato

Valgstyret Samevalgstyret

5/21

04.05.2021

Rådmannens innstilling
1. Valgstyret delegerer følgende myndighet og oppgaver til rådmannen:








Planlegging og gjennomføring av tidligstemmegivning, forhåndsstemmegiving,
ambulerende stemmegiving og stemmegiving på valgting.
Rekruttering av valgmedarbeidere og fastsette godtgjøring til disse
Gjennomføre nødvendige kunngjøringer, herunder utarbeide informasjonsplan og
informere om valget i relevante kanaler
Utarbeide ROS-analyser for valget
Øvrige saker som ikke er av prinsipiell betydning
Foreta opptelling og forberede godkjenning av valgoppgjør
Oversendelse av materiell til fylkesvalgstyret(Stortingsvalget) og
opptellingsvalgstyret(Sametingsvalget) etter godkjenning av valgoppgjøret.

2. Leder av Valgstyret gis myndighet til å ta beslutning i hastesaker.
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Saksopplysninger
Valgstyret/samevalgsyret er ansvarlig for gjennomføring av valget i Rana kommune. For å
lette gjennomføringen av valget er det behov for å delegere myndighet fra valgstyret til
rådmannen i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Det foreslås at følgende oppgaver delegeres til rådmann:
-

Planlegging og gjennomføring av tidligstemmegiving, forhåndsstemmegiving,
ambulerende stemmegiving, stemmegiving på valgting.
Rekruttering av valgmedarbeidere og fastsetting av godtgjøring til disse.
Gjennomføring av nødvendige kunngjøringer.
Foreta opptelling og forberede godkjenning av valgoppgjør.
Oversendelse av materiell til fylkesvalgstyret(Stortingsvalget) og
opptellingsvalgstyret(Sametingsvalget) etter godkjenning av valgoppgjøret.

Det er nedsatt en prosjektgruppe der alle sentrale funksjoner knyttet til valg er representert
– rekruttering, IKT, kommunikasjon og personer med kunnskap om gjennomføring av valg.
Stortings- og sametingsvalget 2021 vil bli preget av at valget skal gjennomføres under en
pandemi. Dette stiller større krav enn ellers til at kommunene har forberedt en
valggjennomføring som gjør det mulig for alle å stemme, uavhengig av smittesituasjon som
da foreligger. Valgorganisasjonen må ha større fleksibilitet grunnet uforutsette hendelser.
For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet til å håndtere situasjoner som kan oppstå mener
rådmannen at leder av valgstyret bør bli tildelt fullmakt til å ta beslutninger som ellers skal
tas av hele valgstyret. Et eksempel på dette kan være dersom medlemmer av stemmestyret
må i karantene, og det på kort varsel blir behov for å supplere stemmestyre uten at det er
tilstrekkelig tid til å innkalle valgstyret.
Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til gjennomføringen av Stortings- og
sametingsvalget 2021. Rådmannen vil presentere for valgstyret de gjennomførte ROSanalyser og en helhetlig plan for hvordan årets valg skal gjennomføres.
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Valg av stemmestyrer
Utvalg
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Valgstyret Samevalgstyret
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04.05.2021

Rådmannens innstilling
Til stortings- og sametingsvalget 2021 velges stemmestyrer for hver stemmekrets, med
medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i henhold til vedlegg.

Vedlegg:
1

Foreslått til stemmestyre
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Saksopplysninger
Valgstyret er delegert myndighet til å velge stemmestyre. Valgstyret velger medlemmer og
varamedlemmer i stemmestyre, og blant disse leder og nestleder. Et stemmestyre skal bestå
av minimum 3 medlemmer, jf. valgloven § 4-2. Stemmestyret skal administrere
stemmegivingen på den kretsen de er stemmestyre ved.
Oppnevning av stemmestyret må følge kommunelovens regler. De fleste kan være medlem
av stemmestyret, men det er et krav at de må ha bostedsadresse i kommunen. En del
personer kan ikke velges inn i stemmestyret, jf. §7-3 i kommuneloven.
Det har ved tidligere valg vært benyttet merkantilt ansatte fra Rana kommune i
stemmestyrene. Det er gode erfaringer med dette og kontinuitet i stemmestyret er viktig.
Samme ordning foreslås derfor ved årets valg.
Kandidatene som er foreslått er for det meste kommunalt ansatte som har tidligere erfaring
enten i stemmestyret eller som valgfunksjonær. Ved sammensetning av stemmestyret er det
tatt hensyn til kjønnsbalanse, hvem som kan velges i henhold til kommunelovens § 7-3, og
praktiske hensyn som behov for ikt-kompetanse og kjennskap til lokalene. Samtlige av de
foreslåtte kandidater er spurt på forhånd.

Vurdering
Valgstyret vedtar vedlagt liste med forslag til medlemmer og varamedlemmer til
stemmestyrene, blant disse leder og nestleder.
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Foreslåtte representanter til stemmestyret
1.

2.

3.

4.

Åga/Hauknes krets
Jan Terje Strandås
Annabel B. Aanonli
Rune Nermark
Torhild Jakobsen
Bernt Hagen
Varamedlemmer:
Ronny Vassvik
Marita Norum

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Mo krets
Linda Solvoll Furuheim
Astrid Haugane Aas
Mona Pedersen Bjørkmo
Paul Egil Murbræck
Rune Bang
Rune Engen
Ørjan Nordheim Skår
Varamedlemmer:
Susanne Sørmo Larsen
Pål stian Sjåvik

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Gruben krets
Geir Åge Helgå
Linn Kari Rønningsen
Roar Langfjell
Ida Solheim Nilsen
Annfrid M. Gartland
Geir Inge Evanger
Torstein Bergene
Varamedlemmer:
Annette Mari Sønvisen
Marit Osmo

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Storforshei Krets
Nils-Henrik Lande-Thomassen
Merete Hagh Sætermo
Jan Raknes
Varamedlemmer:
Gunn Inger Fjellstad
Hilde Nilsen Skonseng

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara
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5.

6.

7.

8.

9.

Skonseng Krets
Hilde Sandstedt
Marit Fagervik Røssvoll
Bård Olsen
Varamedlemmer:
Tommy Olsen
Randi Fagervik

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem

Selfors Krets
Dag Arnfinn Nilsen
Frode Hindrumsen
Hilde Sofie Hanssen
Julie Åsen
Irma Liland
Varamedlemmer:
William A. Rise
Maila Arntsen

Rolle
Leder
Nesteleder
Medlem
Medlem
Medlem

Ytteren Krets
Kathrine Meisfjord
Trude Lillevik
Florian Kindl
Tom Kristiansen
Einar Selnes
Varamedlemmer:
Gro Sæten
Magnhild Aabø

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Båsmo Krets
Trude Fridtjofsen
Kirsti Indrebø
Geir Christian Dahlberg
Anni Breivik
Morten Growen
Varamedlemmer:
Pål Henning Gabrielsen
Lill-Hege Knudsen

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Utskarpen krets
Anita Vonstad
Borgny Nystad Bjørsvik
Steinar Kulstad
Varamedlemmer:
Kenneth Sørensen
Heidi Årevik Magnussen

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara
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Godtgjørelse av stemmestyret
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Rådmannens innstilling
1. Følgende satser fastsettes for møtegodtgjørelse til stemmestyrene ved Stortings- og
Sametingsvalget 2021:
-

Leder for stemmestyret for Mo krets og Gruben krets 5 000 kroner.
Leder for stemmestyrer i øvrige kretser 4 000 kroner.
Medlem av stemmestyret Mo krets og Gruben krets 3 300 kroner.
Medlemmer av stemmestyrer i øvrige kretser 2 200 kroner.

2. Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår gjelder for dekning av øvrige utgifter.
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Saksopplysninger
Medlemmene i stemmestyrene får vanlig kommunal lønn valgdagen, i tillegg til en
godgjøring. Satsene for godgjøring av leder i stemmestyrene ved valget 2017 og 2019 var 4
000 kroner for små kretser og 5 000 kroner for store kretser. Tilsvarende ble medlemmer i
små kretser godtgjort med 2 000 kroner og 3 000 kroner for store kretser.
Satser for medlemmer av stemmestyrene foreslås prisregulert for perioden 2017 til 2021.
Godtgjørelse for medlemmer i stemmestyrene i Gruben og Mo krets økes til 3 300 kroner og
for medlemmer i øvrige kretser settes satsen til 2 200 kroner.
Antallet medlemmer i stemmestyrene i forslaget, er det samme antallet som ved valget i
2019. Medlemmene i stemmestyrene har ansvar for gjennomføringen av valget i sin krets,
både i forhold til opprigging av valglokalet og opplæring.
Satsene som blir foreslått vil inkluderer alt oppmøte og forberedelse i forbindelse med
valgavviklingen. Mo krets er den største kretsen med to timer lengre åpningstid, og Gruben
krets er nest størst med en time lengre åpningstid en de små kretsene, så disse to lokalene
har derfor en høyere sats for godgjøring.
Her er oversikt over stemmekretser, antall medlemmer i stemmestyret og hvor mange som
avla stemme i kretsen på valgdagen 2019:
Navn på krets
Antall medlemmer i
Antall stemmer avlagt i
stemmestyret
denne kretsen valgdagen
2019:
Mo Krets
7
1765
Gruben krets
7
1405
Åga / Hauknes
5
801
Selfors
5
757
Ytteren
5
722
Båsmoen
5
938
Storforshei
3
412
Utskarpen
3
332

Vurdering
Rådmannen anbefaler at de foreslåtte satsene for godtgjøring av stemmestyret vedtas.

10

