Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Valgstyre
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus

Møtedato:

13.05.2013

Tidspunkt:

18:00 - 18:10

Til behandling:

Saksliste nr. 001/13 - 002/13

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Leder)
AP - Kristin Maurstad (Nestleder)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Sølvi Grov (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
Forfall:
H - Anett Berg (Medlem)
Av 9 medlemmer møtte: 8. Totalt frammøtte: 8
Fra administrasjonen møtte: ordfører Morten A. Hagen, rådmann Svanhild Mosebakken og
tjenesteleder Service Linda A. Myhre Larsen.
Måløy, 13.05.2013

Morten A. Hagen
ordfører

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

001/13

Referatsaker

002/13

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Valgdag - Stemmekretser Fullmakt til valgstyrets leder

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Valgstyre

Endelig vedtak i:
Valgstyret

Møtedato
13.05.2013

Arkivsaknr.:
13/731

Saksnummer
001/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

13.05.2013 Valgstyre
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning.
VALG-001/13

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

12/12210

2

13/2613

I

I

Dok.dato

Avsender/Mottaker

13.11.2012

Det kongelige
kommunal-og
regionaldepartement

01.02.2013

Det kongelige
kommunal-og
regionaldepartement

Tittel
Stortings- og
sametingsvalget 2013 Om
anskaffelse av valgkort,
skanning av stemmesedler
og løsning for autentisering i
EVA
Påmelding til
opplæringskonferanser i
forbindelse med stortingsog sametingsvalget 2013

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.
Valgstyre

Endelig vedtak i:
Valgstyre

Møtedato
13.05.2013

Arkivsaknr.:
13/587

Saksnummer
002/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Stortings- og sametingsvalget 2013 - Valgdag - Stemmekretser Fullmakt til valgstyrets leder

Rådmannens innstilling
1. For Stortingsvalget 2013 avholdes det i Vågsøy valg bare mandag 09.09.2013.
2. Valgstyret har ikke merknader til orienteringen om Stortings- og sametingsvalget 2013.
3. Leder i valgstyret får de nødvendige fullmakter i forbindelse med valget, under dette bl.a. å
a. Fastsette fristen for partiene til å bestille manntall og stemmesedler.
b. Gi fritak og peke ut nye medlemmer til stemmestyrene.

13.05.2013 Valgstyre
Møtebehandling:
Tjenesteleder Service, Linda A. Myhre Larsen orienterte.
Det fremkom ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
VALG-002/13

Vedtak:
1. For Stortingsvalget 2013 avholdes det i Vågsøy valg bare mandag 09.09.2013.
2. Valgstyret har ikke merknader til orienteringen om Stortings- og sametingsvalget 2013.
3. Leder i valgstyret får de nødvendige fullmakter i forbindelse med valget, under dette bl.a. å
a. Fastsette fristen for partiene til å bestille manntall og stemmesedler.
b. Gi fritak og peke ut nye medlemmer til stemmestyrene.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Valgloven.

Bakgrunn for saken
Valgdag
Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2013 er satt til mandag 09.09.2013. Hvert enkelt
kommunestyre kan i samsvar med valgloven § 9-2 nr. 2 bestemme om det i kommunen skal
holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. De kommuner som ønsker det kan holde
valg også søndagen 08.09.2013.
Stemmekretser
Valgloven §9-3 sier at kommunestyret, eller valgstyret etter delegasjon, avgjør hvor mange
stemmekretser kommunen skal deles inn i. Skjer det endringer, skal folkeregisteret orienteres om
endringene innen 31.03. i valgåret.
Valglov
Det er ikke vesentlige endringer i valgloven i forhold til de to siste valg. Viktigste endringer i 2011
var:
- Det er enklere å få fritak fra å stå på valglister
- Krav til forsegling av valgurner
- Krav om at listekandidater ikke kan ha oppgaver i valglokalet (denne endring tredde ikke i kraft
før 01.01.2012)
Endringer i 2013 er endring i valgforskriften § 19 om krav til utforming av stemmesedler ved
Stortingsvalg. Denne følger vedlagt.
Fullmakt
For at forberedelsene til valget og selve valgoppgjøret skal gå så greit som råd er, har det vært
praksis å gi lederen i valgstyret fullmakt til å gjøre vedtak i kurante saker

Saksopplysninger / fakta
Valgdag
Det har i Vågsøy ikke vært valgdag søndagen. Det har heller ikke vært valgdag søndagen i noen
kommuner i fylket. En har i stedet utvidet anledningen til å forhåndsstemme på noen langdager
og/eller de to siste lørdagene før forhåndsavstemmingen har vært avsluttet. Forhåndsstemmingen
avsluttes fredag før valget, dvs. 06.09.2013. En ser ingen grunn til å fravike endags-valg for
Vågsøy.
To-dagers valg krever et helt annet opplegg og det medfører ekstra kostnader for kommunen.
En viser til ovenstående og ser ingen grunn til endringer ut fra tidligere valg når det gjelder valgdag
og tilrår valgdag bare mandagen 09.09.2013.
Stemmekretser
De siste perioder har det vært 4 stemmekretser i Vågsøy: Raudeberg, Måløy, Skavøypoll og
Bryggja. Dette fungerer godt og en har ikke fått merknader på dette tidligere. En ser derfor ingen
grunn til å endre på dette. Stemmestedene i kretsene har i lang tid vært Raudeberg Bedehus for
Raudeberg, Frelsesarmeen for Måløy, Skavøypoll skule for Skavøypoll og Bryggja grendahus for
Bryggja krets. Fristen for endringer i valgkretser er 31.03. i valgåret, men en har ikke sett noen
grunn til å foreslå endringer for Vågsøy.

Fullmakt
Fullmakt til lederen av valgstyret har vært gjort også ved tidligere valg. Ordførereren er leder av
valgstyret med varaordføreren som nestleder. Frem mot valgdagen er det en rekke avgjørelser
som må taes, og som er så kurante at det ikke er nødvendig å legge frem for valgstyret. Eksempel
på dette er suppleringsvalg til stemmestyrene (om tidsfristene blir korte), utpeking av
stemmemottakere for forhåndsstemmingen, opplegg for forhåndsstemmingen på institusjoner,
ambulerende stemmemottak etc. Det kan også være ting som haster slik at det er for knapp tid til
å kalle inn valgstyret. Det er mange ting som må tas stilling til, for eksempel i ferien da
forhåndsstemmingen starter 10. august.

Vedlegg:
Dok.nr
108705

Tittel på vedlegg
Endring i valgforskriften § 19 om krav til utforming av stemmesedler ved Stortingsvalg

