Deanu gielda - Tana kommune

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Møteinnkalling

Valgstyret
Rådhussalen, Tana Rådhus
15.08.2013
10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til
postmottak@tana.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

07.08.2013
Frank M. Ingilæ
Leder

6LGH

6LGH
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PS 23/2013

Godkjenning av innkalling

PS 24/2013

Godkjenning av saksliste

PS 25/2013

Godkjenning av protokoll fra 06.06.2013

PS 26/2013

Sikring, transport og oppbevaring av valgmateriell Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013

2012/840

PS 27/2013

Prøving og godkjenning av stemmegivninger i særskilt
omslag - Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013

2012/840

PS 28/2013

Orientering - Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013

2012/840

RS 10/2013

Stortingsvalget 2013 - behandling av stemmer fra
velgere med hemmelig adresse

2012/840
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Arkiv:

010

Arkivsaksnr:

2012/840-41

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg
Valgstyret

Utvalgssak
26/2013

Møtedato
15.08.2013

Sikring, transport og oppbevaring av valgmateriell - Stortingsvalget og
Sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Valgurner og valgmateriell fra samtlige stemmekretser forsegles og transporteres til Tana
Rådhus og oppbevares i innlåst hvelvet på rådhuset mellom søndag og mandag.

Saksopplysninger
Valgstyret skal etablere betryggende rutiner for sikring, oppbevaring og transport av valgmateriell i
alle faser av valggjennomføringen. Det er viktig at valgurnene – på alle stadier i valgavviklingen –
skal være forseglet under selve stemmegivningen, det vil si når de blir benyttet av velgerne.
Hvorvidt stemmegivningen foregår i forhåndsstemmeperioden eller på selve valgdagen er uten
betydning for kravet om at valgurnene skal være forseglet når valglokalene er åpne for
stemmegivning.
Departementet har i valgforskriften § 34 fastsatt regler om sikring, oppbevaring og transport av
valgmateriellet. Det er for det første fastsatt at valgstyret har ansvar for å etablere betryggende
rutiner for oppbevaring og transport av valgmateriell i alle faser av valggjennomføringen. Valgstyret
avgjør – ut fra lokale forhold – hvordan valgmateriellet, manntall, stemmesedler, urner mv., skal
oppbevares.
Bestemmelsen fastsetter videre et krav om forsegling i alle situasjoner hvor valgmateriell etterlates
uten direkte oppsyn av valgmyndighetene. Regelen omfatter alle tilfeller hvor valgmateriell kan
tenkes etterlatt, for eksempel mellom søndag og mandag på steder hvor det er to-dagersvalg eller
dersom det tas en pause i opptellingen fra valgnatten og til morgenen etter. Stemmestyrets leder –
eller en annen person som valgstyret utpeker – har ansvaret for å ta vare på forseglingsmateriellet.
All transport av valgmateriell skal foregå på hurtigste betryggende måte og uten unødige
forsinkelser. Valgstyret har ansvaret for å etablere forsvarlige rutiner her. All transport skal forstå
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av to personer, og den som oppbevarer foreseglingsutstyr kan ikke forestå transport av
materiellet.
For stemmestyrene betyr dette følgende;
Søndag 8. sept.

fra kl. 09:30 (krets 03 Tana bru)
fra kl. 12:30 (andre kretser)

Søndag 8. sept

etter kl. 18:00 (kretser, unntatt Tana)
etter kl. 20:00 (krets 03 Tana bru)

Mandag 9. sept

fra kl. 06:30 (krets 03 Tana bru)
fra kl. 08:00 (andre kretser)

Mandag 9. sept

etter kl. 18:00

To personer i stemmestyrene henter
urner og valgmateriell på Tana
Rådhus.
Etter at valglokalene er stengt
søndag kl. 18:00 og 20:00, to
personer i stemmestyrene forsegler
og transporteres urner og
valgmateriell til Tana Rådhus.
Oppbevares i hvelvet.
To personer i stemmestyrene henter
forseglet urner og valgmateriell på
Tana Rådhus.
Etter at valglokalene er stengt
mandag kl. 18:00, to personer
stemmestyrene forsegler og
transporteres urner og valgmateriell
til Tana Rådhus.

Valgsekretariatet etablerer sammen med stemmestyrenes ledere en oversikt over personer som
skal ha ansvaret for forseglingsutstyr og hvem som skal forestå transporten av valgurner og
valgmateriell til/fra stemmekretsene. Valgsekretariatet etablerer også kvitteringsordning for
avlevering/mottak av urner/valgmateriell, jf. valgforskriften § 34a
Vurdering
I flere av stemmekretsene er det ikke annet sted enn selve stemmelokalet en kan oppbevare
valgmateriell mellom valgdagene. Det finnes ikke noen form for hvelv der en kan oppbevare
urner og valgmateriell ute i kretsene. I de samme lokalene er det også flere andre som har nøkler
og således har tilgang til stemmelokalene, og rådmannen anbefales derfor at valgurner og
valgmateriell transporteres til Tana rådhus og oppbevares innlåst hvelv på rådhuset mellom
valgdagene på samme måte som ved de siste valgene.
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Prøving og godkjenning av stemmegivninger i særskilt omslag Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Prøving og godkjenning av stemmegivninger i særskilt omslag delegeres til
valgstyresekretariatet. En samlet oversikt over stemmegivninger i særskilt omslag med forslag
om godkjenning/forkastelse leveres valgstyret for endelig godkjenning.

Saksopplysninger
Velgere som ikke er innført i vedkommende del av manntallet eller som allerede er krysset av i
manntallet, skal ikke legge stemmeseddelen i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet, skal
velgeren legge den i en stemmeseddelkonvolutt og lime denne igjen. Stemmestyret skal legge
stemmegivningen i et særskilt omslag, klebe det igjen og skrive velgerens navn, adresse og
fødselsdato utenpå.
Disse stemmegivningene godkjennes ikke idet stemmen avgis, slik tilfellet er for ordinære
stemmegivninger. Valgstyret må i ettertid prøve om vilkårene for godkjenning etter § 10-2 (1) er til
stede. Selve stemmeseddelen skal godkjennes etter § 10-3.
Ved tidligere valg har det vært selve valgstyret som har prøvd og godkjent stemmegivninger i
særskilt omslag. Dette har tatt forholdsvis mye tid, og denne oppgaven kan med fordel delegeres til
valgfunksjonærer. Ved valget i 2011 gjorde valgstyresekretariatet denne jobben, som forøvring
fungerte meget bra. Det foreslås at valgstyresekretariatet en gruppe (to til fire personer) også ved
kommende valg foretar denne oppgaven når samtlige manntall er ankommet rådhuset. Når arbeidet
er gjort, overlevers en oversikt (godkjente/forkastede) til valgstyret for orientering og endelig
godkjenning/forkastelse.
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Prøving og godkjenning av stemmegivninger i særskilt omslag for stortings- og sametingsvalget
kan ikke starte før alle manntallene fra alle stemmekretsene er ankommet kommunen. Ved
stortingsvalget i 2009 var det totalt 54 stemmegivninger som var lagt i særskilt omslag. Ut av
disse var 44 i særskilt omslag fra Tana bru krets. Ved sametingsvalget i 2009 var det totalt 29 i
særskilt omslag, og her var 25 fra Tana bru krets. Imidlertid er antall stemmegivninger i særskilt
omslag blitt færre etter av valgkretsgrensen mellom krets 02 og 03 ble justert foran valget 2011.
Det var totalt 38 stemmegivninger i særskilt omsalg ved valget 2011.

Vurdering
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Orientering - Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Orienteringen tas til orientering.

Saksopplysninger
Valgstyresekretæren vil i møtet gi valgstyret en orientering om status i Stortingsvalget og
Sametingsvalget 2013:
- Suppleringer stemmestyrene
- Valgstaben: forhåndstemming / valgdagen / opptelling østre valgkrets
- Tidligstemmegivning og forhåndstemmegivning
- Tider for institusjonsstemmegivning
- Ambulerende stemmegivning – etter søknad
- Prøvevalg, stresstest
- Web-cast august/september
- Avtale med posten, lørdag 7. sept.
- Valgutstyr
- Beredskapsplan
- Opplæring stemmestyrene, valgstaben
- Valgkort, stemmesedler, annonseringer
- Manntallet
- Befaring valglokaler – universelt utformet og kvalitetssikre nettilgang
- Kommunenes web-side om valget
- valglokaler.no
- EVA – status

Det kan i møte i tillegg bli gitt andre orienteringer.
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