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Ansvar og sted – Tidlig stemming/Forhåndsstemmegivning - Stortings- og 
Sametingsvalget 2017 

 
Saksopplysninger 
I h.h.t. valgloven av 28.06.02 handler kap. 8 om forhåndsstemmegivningen. Det slås fast i dette 
kapittel at det er valgstyret som bestemmer hvor mottak av forhåndsstemmer skal foregå og 
oppnevner hvem som får fullmakt til å være stemmemottaker. 
 
I valglovens §8-1 pkt.1 fastslås det at tidsrommet for å kunne avgi forhåndsstemmer innenriks, 
er fra 10.august til og med siste fredag før valgdagen.  Ved årets valg starter 
forhåndsstemmingen på mandag 12.08. i og med at 10.08. er på lørdag. 
 
Vurdering: 
Sted: 
Kommunen skal legge forhåndsstemmegivningen til et egnet lokale både med hensyn til sentral 
beliggenhet og tilgjengelighet for funksjonshemmede. Ved siste valg foregikk 
forhåndsstemmegivningen i lunsjrommet i 1. etasjen på Rådhuset. Dette viste seg å fungere bra. 
Antall forhåndsstemmer har økt jevnt fra valg til valg. Det synes at rådhuset egner seg bra som 
stemmemottak da inngangspartiet er lett tilgjengelig for alle, også funksjonshemmede. 
 
”Tidlig stemmegivning” er også videreført ved dette valg.  De som vil, kan avgi stemme fra 1. 
juli. Ut fra tidligere erfaringer om at dette har fungert bra, vil man også i år anbefale at man 
knytter denne stemmegivning til servicekontoret og lunsjrommet. 
 
Åpningstider: 
Åpningstiden for Rådhuset ble også brukt for mottak av forhåndsstemmer.  Det er ikke kommet 
fram signaler om at dette skapte problemer for de som ønsket å forhåndsstemme.  
 
 
Stemmemottakere: 
Ved årets valg er regelverket slik at fremgangsmåten ved forhåndsstemming kreves at to 
stemmemottakere skal være til stede ved mottak av forhåndsstemmer.  Avgitt stemme skal 
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stemples og legges direkte i urna (samme som på valgdag).   Det må derfor sørges for nok 
personale slik at to kan være tilstede til enhver tid. 
 
For å sikre at man har to oppnevnte stemmemottakere tilstede til enhver tid, bør det oppnevnes 
et romslig antall mottakere.  Da ansvaret for mottak av forhåndsstemmer vil i hovedsak ligge til 
Rådhusets servicekontor er det naturlig at disse er blant de oppnevnte stemmemottakere.   
Følgende personer bør oppnevnes som stemmemottakere: 

Christin Kristensen 
Terje Furumo 
Rigmor Larsen  
Lena Gusjås 
Lisa Grimstad 
Marianne Mossleth 
Stina Fridtjofsen 
Anne Drage 
Rita Øines 

 
Sametingsvalget 2017: 
Da Saltdal kommune har under 30 manntallsførte personer i valgmanntallet for Sametingsvalget 
vil stemmegiving kun skje ved forhåndsstemming.   Forhåndsstemming for Sametingsvalget 
2017 foreslås avholdt på samme sted og til samme åpningstider innenfor fastsatt perioder for 
tidlig stemming og forhåndsstemming. 
 

Rådmannens innstilling 
I h.h.t. valglovens §§ 8-1, 8-2 og 8-3, skal mottak av forhåndsstemmer ved Stortingsvalget og 
Sametingsvalget 2017 avholdes i perioden 10.08. – 08.09.17 på Saltdal rådhusets lunsjrom i 1. 
etasjen. 
 
Rådhusets åpningstid kl. 0800 – 1530 mandag – fredag fungerer som åpningstid for mottak av 
forhåndsstemmer for begge valg. 
 
Følgende personer oppnevnes som stemmemottakere for forhåndsstemmer, 
forhåndsstemmegivning på institusjoner og ved ambulerende stemmemottak av 
forhåndsstemmer: 

Christin Kristensen 
Terje Furumo 
Lena Gusjås 
Rigmor Larsen 
Lisa Grimstad 
Marianne Mosleth 
Stina Fridtjofsen 
Rita Øines 
Anne Drage 

 
Samme sted, åpningstider og ansvarlige gjelder for mottak av tidlig stemmer i perioden 01.07.-
09.08.17 
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Forhåndsstemming på institusjon - Stortings- og Sametingsvalget 2017 

 
Saksopplysninger 
Valgstyret har ved siste valg fattet følgende vedtak i sak 6/15: 
I h.h.t. valglovens §8-1, pkt. 1 og §8-3 pkt. 2, skal forhåndsstemmegivning på helse- og 
sosialinstitusjoner ved Kommunestyre-/fylkestingsvalget 2015  foregå på følgende steder og på 
følgende tidspunkt: 
- Saltdal sykehjem/– mandag 07.09.15 – kl. 1000 – 1200 
- Heimly/omsorgsboliger  – tirsdag 08.09.15 – kl. 1000-1200 
- Alders- og sykehjemsavd. – Vensmoen – onsdag 09.09.15 – kl. 1000 – 1100 
- Knaggen – onsdag 09.09.15 kl. 1100-1300 
 
Ansvaret for stemmemottak på institusjoner og ambulerende stemmemottak legges til de 
personer som er oppnevnt av valgstyret for mottak av forhåndsstemmer generelt. 
 
Anbefaling i departementets valghåndbok tilsier at mottak av forhåndsstemmer på institusjon 
bør legges så nært opp til valgdagen som mulig. Som tidligere vil det være naturlig å avholde 
stemmemottaket på institusjoner den siste uka før valget. 
 
Som ved siste valg er det også anledning for ansatte og besøkende på institusjon å avgi stemme. 

Vurdering 
Det er i noen kommuner etablert tilsvarende praksis for forhåndsstemming på videregående 
skoler og på større arbeidsplasser f.eks. Nexans.  Ut fra tidligere vurderinger har Saltdal 
kommune kun tilrettelagt forhåndsstemming på de ovennevnte institusjoner/boliger. 

Rådmannens innstilling 
I h.h.t. valglovens §8-1, pkt. 1 og §8-3 pkt. 2, samt forskrift om valg av Sametinget §42, pkt. 1,  
skal forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner ved Stortings- og Sametingsvalget 
2017  foregå på følgende steder og på følgende tidspunkt: 
- Saltdal sykehjem/– mandag 04.09.17 – kl. 1000 - 1200 
- Heimly/omsorgsboliger  – tirsdag 05.09.17 – kl. 1000-1200 
- Alders- og sykehjemsavd. – Vensmoen – onsdag 06.09.17 – kl. 1000 – 1100 
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- Knaggen – onsdag 06.09.17 kl. 1100-1300 
 
Ansvaret for stemmemottak på institusjoner og ambulerende stemmemottak legges til de 
personer som er oppnevnt av valgstyret for mottak av forhåndsstemmer generelt. 
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Fastsetting av frist for å søke om å stemme hjemme – Stortings-
/Sametingsvalget 2017. 

 
Saksopplysninger 
I hht. valgslovens §8-3 nr. 6 kan velgere søke om å få stemme der de oppholder seg hvis de 
oppholder seg innenriks, unntatt Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller 
uførhet ikke kan avgi stemme i de mottak kommunen har.  Valgstyret skal fastsette frist for å 
kunne fremme slik søknad.   
 
Søknadsfristen skal fastsettes til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. 
Valgstyret må kunngjøre ordningen med ambulerende stemmegivning i god tid før fristen. 
 
Loven inneholder ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er f.eks. ikke noe krav om at 
søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør 
og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted. 
 
Tidligere har kommunen satt fristen til onsdagen i uken før valget som i år vil være 06.09.017. 
 
Stemmemottaket foretas samtidig som man på stemmemottaksrunden i institusjonene. 
 

Rådmannens innstilling 
Frist for å søke om å kunne stemme der man oppholder seg, jfr. valglovens §8-3 nr. 6 ved 
Stortings-/sametingsvalg 2017, settes til onsdag 06.09.17. 
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