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Fastsetting av stemmetider - kommunestyrevalget 2019 

 
Saksopplysninger 
I valglovens §9-3 pkt. 2 og 3 står det som følger: 

2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. 
Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene åpne 
lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes senest samtidig med budsjettet for det året 
valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.  

(3) Valgstyret kunngjør tid og sted for stemmegivningen 
 
I vedtak 2/2017 ved Stortingsvalget 2017 ble følgende stemmetider for valglokalene fastsatt: 

Sted                                                 Søndag                                          Mandag  

1.Rognan                                        kl. 1500-2000                                  kl. 1000-2100 
5.Sundby                                                                                                kl.  1200-1800 
6.Røkland                                       kl. 1500-2000                                 kl.  1000-2100 
13.Junkerdal                                                                                           kl. 1200-1800 
 
Kommunestyret har i sak 84/18 vedtatt at søndag 8. september og mandag 9. september er 
valgdager for kommunestyrevalget 2019. 
 

Vurdering 
Etter evaluering Stortingsvalget 2017 stilles det spørsmål om det er nødvendig å ha lokalene på 
Rognan og Røkland åpent helt til kl. 2100. Åpningstid til kl. 2100 gjør at opptellingen for de to 
største stemmekretsene ikke starter opp før kl. 2130-2200. Dette kan gi forsinkelser i 
valgoppgjøret. I tillegg har antall forhåndsstemmer økt kraftig, noe som tilsier at mange som 
ikke kan møte på selve valgdagen likevel har gode muligheter til å få avgitt stemme. På den 



bakgrunn foreslår rådmannen å endre stemmetid på Røkland og Rognan til kl.20.00 valgdagen 
9. september. 
 

Rådmannens innstilling 
Det fastsettes følgende stemmetider for kommunestyrevalget 2019 i Saltdal kommune: 
 
Sted                                                 Søndag 8.sept                                Mandag 9. sept. 
 
1.Rognan                                        kl. 1500-2000                                 kl. 1000-2000 
5.Sundby                                                                                                kl. 1200-1800 
6.Røkland                                       kl. 1500-2000                                 kl. 1000-2000 
13.Junkerdal                                                                                           kl. 1200-1800 
 
 
Valgstyres behandling i møte den 05.02.2019: 

Endringsforslag: Åpningstiden på Rognan mandag 9. september fastsettes til kl. 21.00.  

 

Enstemmig vedtak:  

Det fastsettes følgende stemmetider for kommunestyrevalget 2019 i Saltdal kommune: 

  

Sted                                                 Søndag 8.sept                              Mandag 9. sept. 

Rognan                                           kl. 1500-2000                               kl. 1000-2100 

Sundby                                            Ikke åpent                                     kl. 1200-1800 

Røkland                                           kl. 1500-2000                               kl. 1000-2000 

Junkerdal                                         Ikke åpent                                    kl. 1200-1800 

 

  

 


