
 

Saltdal kommune Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Valgstyre 
Møtested:  - Formannskapssalen 

Dato: 29.08.2017 

Tidspunkt: 13:00 

Eventuelt forfall må meldes Servicekontoret snarest på tlf. 75 68 20 00. Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 

Møtet starter umiddelbar etter formannskapsmøtet 

Rognan, 23. august 2017 

 

Rune Berg  
  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyre 9/2017 29.08.2017 

   
 

Valg av ny leder - Sundby stemmestyre – Stortingsvalget 2017 

 
Saksopplysninger 
Kyrre Næstby ble valgt som leder av Sundby stemmestyre i møte 27.06.17. 
Han har meldt forfall da han er bortreist på dagen. 
 
Det må derfor velges en ny leder.   
 

Vurdering 
Ett alternativ er at Kim Mietinen som ble valgt som varamann til stemmestyret, blir valgt til ny 
leder. 

Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 
 
 

3



Saltdal kommune Arkiv: 011 

Arkivsaksnr: 2017/1276-23 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyre 10/2017 29.08.2017 

   
 

Ansvar for valgoppgjør og opptelling - Stortingsvalget 2017 

 
Saksopplysninger 
I likhet med tidligere praksis må det etableres et tellekorps for å foreta opptellingen. Nytt ved 
årets valg er at det skal telles maskinelt med skanning av stemmesedlene.   
Organisering og oppgavene til tellekorpset blir endret og dersom alt går som det skal, forventes 
det at resultatet kan foreligge noe tidligere enn før.  
 
Organisering av dette arbeidet skal skje etter følgende modell: 
OPPGAVE/ANSVAR ANSVARLIG 
Overordnede ansvar for valget og 
valgoppgjøret og avgjørelsesmyndighet i 
viktige valgtekniske spørsmål 

Valgstyret 

Ansvar for innkalling av valgstyret for å 
avklare spørsmål og innhente underskrift til 
valgboka 

Valgstyrets sekretær Christin Kristensen 

Ansvar for den totale fremdrift og protokoll 
 

Valgstyrets sekretær Christin Kristensen/ 
Terje Furumo/Lisa Grimstad 

Ansvar for drift av EDB 
 

EDB-konsulent Terje Furumo/KRD 

Ansvar for å gi oppdatert informasjon til 
enkeltpersoner i 1 etasjen 
 

Info-ansvarlig 

Ansvar for den praktiske fremdrift av 
opptellingen 
 

tellesjef Terje Furumo 

Det praktiske arbeidet ved mottak av 
materiell, sortering og skanning 

Ca. 5-6 personer   

Fullmakt til å oppnevne personer til tellekorps 
og informasjonsansvarlig 

Valgstyrets sekretær 

Registrering av fremmedstemmer To fra tellekorpset 
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Registrering av valgresultater i EVA som 
danner grunnlag for valgprotokollen og 
rapportering til SSB 

Valgstyrets sekretær/Terje Furumo 

Ansvar for oversendelse av valgmaterialet til 
fylkesvalgstyret. 

Valgstyrets sekretær 

 
Vurdering: 
De som tidligere har vært med i opptellingen er ansatte fra kontoradministrasjonen. Dette vil 
også være aktuelt til dette valg.  En del personer har allerede blitt spurt og takket ja til å være 
med.  Nødvendig opplæring i forhold til skanning og endringene i opptellingsprosedyrer vil bli 
gitt.  Man satser på å bruke personalet som har erfaring med skanning. Fra tidligere erfaring vil 
det komme en del forfall med behov for nye personer som stiller på kort tid.  For å gjøre 
arbeidet med å avklare hvem som skal delta i tellekorpset mer smidig, vil det være 
hensiktsmessig å gi valgstyrets sekretær fullmakt til å sørge for et fulltallig tellekorps i h.h.t.  
ovennevnte modell. 
 

Rådmannens innstilling 
Saltdal valgstyre godkjenner ovennevnte modell for organisering av det praktiske arbeidet ved 
valgoppgjøret for Stortingsvalget 2017.   
Valgstyrets sekretær får fullmakt til å avtale med ansatte i Saltdal kommune om deltakelse i 
valgopptellingen etter behov. 
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Saltdal kommune Arkiv: 011 

Arkivsaksnr: 2017/1276-24 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyre 11/2017 29.08.2017 

   
 

Godtgjøring til medlemmene av stemmestyrene - Stortingsvalget 2017 

 
Saksopplysninger  
Det har vært praksis ved valg at medlemmene av stemmestyrene får møtegodtgjørelse for 
deltakelse på valgdagen. 
 
Valgstyret har i forbindelse med siste Kommunestyrevalg fattet følgende vedtak: 
Medlemmene av stemmestyrene i Saltdal for Kommunestyre-/fylkestingsvalget 2015 gis følgende 
godtgjørelser: 
Møtegodtgjørelse:  kr. 500 pr. dag. 
Tapt arbeidsfortjeneste: I hht. kommunal reglement for ombudsmenn. 
Kjøregodtgjørelse: I hht. kommunens reiseregulativ. 
 
I og med at antall stemmesteder ble redusert ved forrige stortingsvalg, er det flere 
stemmeberettigede og større ansvar pr. stemmested.  Økningen av godtgjørelsen ble godt mottatt 
av stemmestyrene. 

Vurdering 
For å få folk til å stille som stemmestyre, ansees det som rimelig at satsen for godtgjørelse til 
stemmestyrene beholdes med  kr. 500 pr. dag.   
 

Rådmannens innstilling 
Medlemmene av stemmestyrene i Saltdal for Stortingsvalget 2017 gis følgende godtgjørelser: 
Møtegodtgjørelse:  kr. 500 pr. dag. 
Tapt arbeidsfortjeneste: I hht. kommunal reglement for ombudsmenn. 
Kjøregodtgjørelse: I hht. kommunens reiseregulativ. 

6



Saltdal kommune Arkiv: 011 

Arkivsaksnr: 2017/1276-25 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyre 12/2017 29.08.2017 

   
 

Servering  til stemmestyrene på valgdagen(e) 

 
Saksopplysninger  
Ved årets valg er det 4 stemmestyrer og på to av disse er valget over to dager. 
Søndag sitter Rognan og Røkland fra kl. 15-20 
Mandag sitter Rognan og Røkland fra 10-21 og Sundby og Junkerdal sitter fra 12-18. 
 
Praksis har vært litt forskjellig fra valg til valg med ulik resultat.  
Ved forrige valg vedtok valgstyret å løse dette på følgende måte: 
 
Kaffe: 
Kaffe kokes på stemmelokalene. 
 
Mat: 
Stemmestyrene kan velge ett av to måter å få til matservering: 

- Medlemmene tar selv med seg mat.  Det utbetales kostgodtgjørelse til hver enkel. 
- Leder står for bestilling av enkel matservering fra et egnet sted og regningen dekkes av 

kommunen. 
- Ovennevnte løsninger kan ikke kombineres innenfor samme stemmestyre. 

 
Utgiftene dekkes over valgbudsjettet. 

Vurdering 
Da ovennevnte ordning fungerte greit, vil en tilrå at det gjøres på samme måte i år. 
 

Rådmannens innstilling 
Ved Stortingsvalget 2017 organiseres servering til stemmestyrene på følgende måte: 
 
Kaffe: 
Kaffe kokes på stemmelokalene. 
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Mat: 
Stemmestyrene kan velge ett av to måter å få til matservering: 

- Medlemmene tar selv med seg mat.  Det utbetales kostgodtgjørelse til hver enkel i hht. 
kommunal regulativ. 

- Leder står for bestilling av enkel matservering fra et egnet sted og regningen dekkes av 
kommunen. 

- Ovennevnte løsninger kan ikke kombineres innenfor samme stemmestyre. 
 
Utgiftene dekkes over valgbudsjettet. 
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Saltdal kommune Arkiv: 011 

Arkivsaksnr: 2017/1276-26 

Saksbehandler:  Christin Kristensen  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Valgstyre 13/2017 29.08.2017 

   
 

Godtgjørelse til tellekorps og valgstyrets sekretær - Stortingsvalget 2017 

 
Saksopplysninger 
Tellekorpset består av valgstyrets sekretær, tellesjef, infoansvarlig samt 5-6 tellere. Deres 
stilling ellers i kommunen kan spenne seg fra leder til sekretær, men på valgnatta er arbeidet 
deres likestilt også for de som er unntatt fra arbeidstidbestemmelser. 
 
Valgstyrets sekretær har ansvar for at arbeidet med valgoppjøret gjennomføres i tråd med 
valgloven og sørger for utfylling av valgprotokoll og rapportering til valgstyret og sentrale 
myndigheter. Tellesjef og tellerne sørger for at stemmene blir telt opp maskinelt slik at riktig 
fordeling pr. parti fremkommer. 
 
Tellekorpset har tidligere fått lik godtgjørelse for overtid uavhengig av hvilke stilling de har i 
den kommunale administrasjon. Dette har vært akseptert som en rimelig løsning.  
 
Vurdering: 
For å finne frem til en rimelig betaling har man tatt et gjennomsnitt av timelønn for høyest og 
lavest lønn av de det gjelder og er kommet frem til en gjennomsnitts årslønn på kr. 500.000. Da 
arbeidet er forventet å være ferdig mellom kl. 2300-0200 på natta, vil det være nødvendig med 
satser for både 50% og 100% overtid.   
Med omregning til overtid pr. time får man følgende satser: 
Pr. time med 50% tillegg : kr. 405,- 
Pr. time med 100% tillegg: kr. 540,- 
Vanlig timelønn: kr. 256,- 
 
De som deltar på valgoppgjøret vil bli oppfordret til å ta ut disse timer i avspasering time mot 
time.  De vil da få utbetalt overtidstillegg som følger: 
50% tillegg = kr. 149,- 
100% tillegg = kr. 284,- 
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Da valgstyrets sekretær har dette arbeid som en del av stillingen, bør vedkommende få 
overtidsbetaling i henhold til egen lønnsplassering for all nødvendig overtid i forbindelse med 
valget. 
 

Rådmannens innstilling 
Tellesjef, informasjonsmedarbeider og øvrige medlemmer av tellekorpset innvilges følgende 
overtidsbetaling for arbeidet valgnatta: 
50% overtid: kr. 405,- pr. t. 
100% overtid: kr. 540,- pr. t 
 
Ovennevnte personer oppfordres til å ta ut overtid i avspasering time mot time med følgende 
tillegg: 
50% overtidstillegg: kr. 149,- pr. t. 
100% overtidstillegg: kr. 284,- pr.t. 
 
Valgstyrets sekretær får overtidsbetaling for nødvendig overtid i forbindelse med alt valgarbeid i 
hht. egen lønnsplassering. 
 
Utgiftene dekkes over kto. 1.0400.1002 – Overtid valg. 
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