Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Valgstyre
Møtested:

Formannskapssalen, 3. etg. Rådhus

Møtedato:

05.09.2013

Tidspunkt:

18:30 - 18:55

Til behandling:

Saksliste nr. 005/13 - 007/13

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.
Repr. Anett Berg hadde bedt om permisjon.
Fra administrasjonen møtte: tjenesteleder Service, Linda Myhre Larsen.

Måløy, 05.09.2013

Morten A. Hagen
ordfører

Irene Sivertsen
konsulent

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

005/13

Godkjenning av møteprotokoll

006/13

Referatsaker

007/13

Godtgjørelse til stemmestyrene ved stortingsvalg 2013

Tjenesteleder Service, Linda Myhre Larsen, orienterte Valgstyret om tilbakemeldinger fra
valgfunksjonærene i forbindelse med gjennomføringen av forhåndsstemmingen:
1. Stemmeseddel lagt i urne som tilhørte annen kommune.
2. Legitimasjonsplikt.
3. Valgfunksjonærfølge i valgavlukket.
Ordfører Morten A. Hagen er bortreist under prøving og godkjenning av forhåndsstemmene, som
er tenkt gjennomført lørdag 07.09.2013. Nestleder i Valgstyret, Kristin Maurstad, vil delta i stedet.
Valgstyret bes å møte på Rådhuset kl. 21.00 på Valgtinget.

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

Endelig vedtak i:
Valgstyre

Møtedato
05.09.2013

Arkivsaknr.:
13/1250

Saksnummer
005/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

05.09.2013 Valgstyre
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
VALG-005/13

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 20.06.2013 er tidligere sendt på epost og ligger under «Mine referater» i
Politikerportalen.

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

Endelig vedtak i:
Valgstyre

Møtedato
05.09.2013

Arkivsaknr.:
13/1249

Saksnummer
006/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker
Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

05.09.2013 Valgstyre
Møtebehandling:
Ref. sak 1: Utnemning av ny nestleiar - Røystestyre/Stemmestyre Måløy - Stortingsvalet 2013
Ny nestleder er valgt: Kristian Andal.
Ref. sak 2: Utnemning av ny nestleiar - Røystestyre/Stemmestyre Skavøypoll - Stortingsvalet 2013
Ny nestleder er valgt: Idunn Furnes.
Administrasjonen ble gjort oppmerksom på at ved tidligere stemmestyrer i Skavøypoll, er det valgt
nestleder fra Almenningen og leder fra Skavøypoll.
Administrasjonen noterer dette.
Repr. Dag Almenning oppga at navnet på varamedlem Dagfinn Heggelund er feil, det riktige er
Dagmund Heggelund.
Administrasjonen noterer dette.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
VALG-006/13

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

1

13/11820

U

Dok.dato

Avsender/Mottaker

19.08.2013

Kristian Andal

Tittel
Utnemning av ny nestleiar Røystestyre/Stemmestyre

Måløy - Stortingsvalet 2013

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

Endelig vedtak i:
Valgstyret

Møtedato
05.09.2013

Arkivsaknr.:
13/368

Saksnummer
007/13

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Godtgjørelse til stemmestyrene ved stortingsvalg 2013

Rådmannens innstilling

Det betales ut slik godtgjørelse til stemmestyrene på valgdagen 09.09.2013 for
stortingsvalget 2013.
Møtende leder og nestleder i stemmestyrene får for valgdagen en godtgjørelse på kr. 1.000,.
Møtende medlemmer og varamedlemmer stemmestyrene får for hel dag: kr. 1.000,-.
Møtende medlemmer og varamedlemmer stemmestyrene får for inntil halv tid kr. 500,-.

05.09.2013 Valgstyre
Møtebehandling:

Repr. Frode Kupen ønsket rettelse på formuleringen på:
«Møtende medlemmer og varamedlemmer stemmestyrene får for inntil halv tid.»
Administrasjonen noterer dette.

Votering

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
VALG-007/13

Vedtak:

Det betales ut slik godtgjørelse til stemmestyrene på valgdagen 09.09.2013 for stortingsvalget
2013.
Møtende leder og nestleder i stemmestyrene får for valgdagen en godtgjørelse på kr. 1.000,-.
Møtende medlemmer og varamedlemmer stemmestyrene får for hel dag: kr. 1.000,-.
Møtende medlemmer og varamedlemmer stemmestyrene får for inntil halv tid kr. 500,-.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument

Valgloven.

Bakgrunn for saken
Saken gjelder godtgjørelse til stemmestyrene.

Saksopplysninger / fakta
Det er ikke lovbestemt hva stemmestyrene skal ha som godtgjørelse for valgdagen.
Ved Stortingsvalget 2009 ble godtgjørelsen vedtatt økt slik at leder, nestleder og møtende
medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene for hel dag fikk kr. 850,-, og videre at møtende
medlemmer og varamedlemmer i stemmestyrene for inntil halv tid kr. 425,-. Dette basert på
satsen på kr. 850,- for betaling av møtegodtgjørelse til møtende medlemmer i de politiske
hovedutvalgene i kommunen. Det samme gjaldt for kommune- og fylkestingsvalget i 2011.

Vurdering / konsekvenser
Valglokalene skal ha åpent kl. 11.00 – 20.00. Det er 9 timers fremmøte for de som er der hele
dagen, men flere deler dette i to skift. Det er også forarbeid med tilrigging før valglokalene åpner
og rydding etter at valglokalene lukkes. Å være i stemmestyrer er en stor og viktig oppgave.
Betaling for arbeidet bør ikke være mindre enn for et møte i kommunestyre eller formannskap.
De som krever tapt arbeidsfortjeneste får selvfølgelig det utbetalt i tillegg ut fra gjeldende regler for
tapt arbeidsfortjeneste.
En har tidligere undersøkt praksis i andre kommuner, men det er nesten like mange varianter for
godtgjørelser som det er kommuner. Det var likevel mange som brukte samme satser som for
kommunale møter.
En tilrår at det utbetales samme godtgjørelse ved årets valg som ved kommune- og fylkestingsvalg
i 2011 oppjustert til dagens satser for oppmøte i kommunale hovedutvalg, dvs. kr. 1.000,- for hel
dag og kr. 500,- for halv dag.

