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- Valgstyret.
- Valgte representanter.
Det vises til:
-

Brev fra Kommunal og moderniseringsdepartement (KMD), datert 22.04.16, vedr.
fastsetting av valgdag for Stortingsvalget og sametingsvalget 2017
Kommunestyresak 39/13.
Valglovens §4-1, §4-2, §9-2 og §9-3.
Forskrift om valg til Sametinget § 17.

Saksfremlegg:
Lov om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrer av 28. juni 2002 beskriver hvordan
valget skal foregå.
Valgkretsinndeling.
Det må vurderes om Láhpoluoppal valgkrets er overflødig. Det kommer inn et 20-talls stemmer
til hvert valg på valgtinget her. Det må foretas en avveining av om det er riktig ressursbruk å ha
valgting i Láhpoluoppal, samtidig som det må vurderes om velgernes mulighet for å få avgitt
stemme er godt nok ivaretatt på andre måter, f.eks. gjennom forhåndsstemmegivninga. I
kommunestyrets sak 39/13 opphørte Láhpoluoppal som egen skolekrets og elevene ble overført
til Máze skolekrets. Det anbefales at det samme gjøres når det gjelder valgkrets. Valglovens § 93(1) sier at en valgkretsinndeling må skje før 31. mars i valgåret. Denne avgjørelsen kan for
øvrig også delegeres til valgstyret.
Fra og med i år har Kautokeino kommune heller ikke egne lokaler i Láhpoluoppal. Om vi velger
å gjennomføre valgting i Láhpoluoppal, må det avklares hvilke lokaler vi skal bruke, og hva en
eventuell leie blir.

Valgdag
Kommunal og moderniseringsdepartement underretter om at det i statsråd 22.06.16 ble
valgdagen fastsatt til mandag 11. september 2017. Hvert enkelt kommunestyre kan i tillegg
bestemme om det også skal avholdes valg søndag 10. september.
Som en konsekvens av anbefaling om ny valgkretsinndeling anbefales det naturlig nok at det
kun avholdes valgting på de to gjenværende valgkretsene i kommunen. Her ser en også et
potensiale i ressursbesparelse, ved kun å ha en-dagsvalg i både Kautokeino og Máze. Dette
anses å være forsvarlig dersom det i likhet med tidligere år også er mulig å avgi forhåndsstemme
i begge steder.
Valglovens §9-2(2) sier at kommunestyret kan bestemme at det skal være to-dagersvalg på et
eller flere steder i kommunen. Dette skal i så fall vedtas senest i samme kommunestyremøte som
budsjettet vedtas.
I hht. valglovens § 9-3(4) kan ikke politikere som er listekandidat til stortingsvalg ha tjeneste i
stemmestyrene. En antar at dette gjør at kommunale tjenestemenn/kvinner vil måtte brukes i
stemmestyrene og det vil i så fall medføre en betydelig utgift dersom det også skal være valg på
søndag 10. september.
Før forrige sametingsvalg, vedtok kommunestyret i sak 57/12 at en kandidat oppført på valgliste
ved Sametingsvalget kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i
valglokalene i kommunen. Det anbefales å videreføre dette vedtaket, slik at det gjelder også ved
dette valget.
Valgstyre
I hht. valglovens §4-1 og Forskrift om valg til Sametinget § 17, skal kommunestyret oppnevne
et eget valgstyre/samevalgstyre for stortingsvalget og sametingsvalget. Det vanlige hos oss er å
oppnevne formannskapet som valgstyre/samevalgstyre. I formannskapet er det nå 4 menn og 1
kvinne. Dersom formannskapet skal kunne velges som valgstyre må man påse at kravene til
kjønnsmessig representasjon i kommunelovens §§ 36, 37 og 38a oppfylles. For at kravene i
kommuneloven skal oppfylles må det suppleres med 2 nye ordinære kvinnelige medlemmer til
valgstyret.
Stemmestyrer
Valglovens §4-2 sier at det skal være et stemmestyre på minst 3 medlemmer på hvert
stemmested. Oppnevnelsen av stemmestyrer kan delegeres til valgstyret. Denne ordningen er
praktisert hos oss ved hvert valg og er en hensiktsmessig måte å gjøre det på, og anbefales
derfor videreført.
Forslag til vedtak:
A. Láhpoluoppal valgkrets opphører som egen valgkrets. Velgere i valgkretsen overføres til
Máze valgkrets.
B. Valgdagen for Stortingsvalg og sametingsvalg 2017 fastsettes slik:
 I Kautokeino, 11. september 2017.
 I Máze, 11. september 2017.

C. Kommunestyret oppnevner formannskapet som valgstyre/samevalgstyret for Stortingsvalg
og sametingsvalget 2017. Kommunestyret oppnevner i tillegg følgende personer til
valgstyret/samevalgstyret for å sikre den kjønnsmessige representasjonen:
1) ____________________________ (kvinne)
2) ____________________________ (kvinne)
3) Som leder i valgstyret velges: ___________________________
4) Som nestleder i valgstyret velges: ________________________
D. Kommunestyret delegerer til valgstyret/samevalgstyret å oppnevne medlemmer og
varamedlemmer til stemmestyrene, samt leder og nestleder for stemmestyrene.
E. Kandidater oppført på valgliste til Sametingsvalget har samme status som kandidater oppført
på liste til Stortingsvalget, og kan dermed ikke utføre oppgaver i stemmestyrer eller være
valgfunksjonær i valglokalene.

