Saksfremlegg
_x_
___
Arkivsaksnr.
2020/1075-3

Utv.saksnr.

Arkiv:
Valg arkiv

Originaldokument
Dokumentet er oversatt
Saksbehandler:
Berit Solveig Bals / Maia Hætta

Utvalg
Formannskapets innstillingsmøte
Kommunestyret

Dato:
22.09.2020

Møtedato

STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2021
Melding om vedtak sendes til:



Valgstyret / samevalgstyret
Legges ut på kommunens hjemmeside

Det vises til:



Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartement, datert 03.08.20, vedr.
fastsetting av valgdag.
Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartement, datert 27.08.20, vedr.
valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien.

Sakens bakgrunn:
Kommunal- og moderniseringsdepartement har i brev av 03.08.20 meddelt at
valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget er fastsatt til mandag 13. september
2021.
Valglovens § 9-2(2) sier at hvert enkelt kommunestyre kan i tillegg bestemme om det
også skal avholdes valg søndag 12. september 2021.
I forbindelse med covid-19 pandemien skriver departementet i brev av 27.08.20 at de
har nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å forberede smitteverntiltak knyttet til
valggjennomføringen i 2021. Arbeidsgruppe skal innen utgangen av 2020 kartlegge
hvordan en vedvarende epidemi vil påvirke valggjennomføringen, og hvordan
utfordringene det medfører best kan løses.
Departementet ber hver enkelt kommune forberede seg på å kunne gjennomføre valget,
uavhengig av smittenivå i kommunen, og allerede nå begynne å tenke på hvordan
valggjennomføringen dimensjoneres.
Vurdering:
Under kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2019 hadde kommunen kun en-dagsvalg
både i Kautokeino og i Máze. Begrunnelsen av ressursbesparelse. Erfaringene er gode
for gjennomføringen av valget. Det var enklere å gjennomføre valgting med
en-dagsvalg, og det var enklere å rekruttere valgfunksjonærer og valgmedarbeidere.

Det foreslås kun en-dags valg neste år. Begrunnelsen er at det er god kapasitet i
lokalene både i Kautokeino (Báktehárji idrettshall) og Máze (gymsalen i skolen).
Vi har en lang forhåndsstemmeperiode som vil gjøre det mulig å gjennomføre valg på
en trygg måte, også dersom det oppstår lokale og nasjonale smitteutbrudd.
Erfaringsmessig er det er mange som forhåndsstemmer i vår kommune.
Dersom det vil være behov for økt kapasitet grunnet pandemisituasjonen vil det være
mulig å utvide åpningstidene på valgdagen til maksimaltid, samt legge til rette for flere
forhåndstemmesteder og utvidet åpningstid i forbindelse med forhåndsstemmegivning.
Departementets vurderinger og anbefalinger følges opp når disse er klare.
Valgstyret:
Kommunestyret valgte i møte 31.10.19 valgstyret for valgperioden 2019 – 2023.
I flg. Forskrift om valg til Sametinget § 17 (1) så skal det være et samevalgstyre som
velges av kommunestyret selv. Det anbefales at valgstyret også velges som
samevalgstyret for sametingsvalget 2021.
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. Valgdagen for stortingsvalg og sametingsvalg 2021 fastsettes slik:


I Kautokeino: mandag 13. september 2021



I Máze:

mandag 13. september 2021

B. Kommunestyret oppnevner valgstyret også som samevalgstyret for sametingsvalget
2021.
C. Kommunestyret delegerer til valgstyret å oppnevne medlemmer og varamedlemmer
til stemmestyrene, samt leder og nestleder for stemmestyrene.
D. 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. Jf. valglovens § 8-2 (3), jf.
Forskrift om valg til Sametinget § 41.

