
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen valgstyre 
Møtested: Møterommet 1. etg på Rådhuset, Lyngseidet 
Dato: 29.05.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
 
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 21.05.19 

 
 
 
Dan-Håvard Johnsen  
Leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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http://www.lyngen.komune.no/


 

 
Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 Vararepresentanter 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur 
 Kommunalsjef helse- og omsorg 
  
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

 Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
 Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
  
Pressen - legges ut på internett:  
 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 
Kopi av innkallingen uten vedlegg: 
 Kommunekassereren 
               
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/19 Sekretær/-er for valgstyret  2018/256 
PS 2/19 Delegasjon av myndighet  2018/256 
PS 3/19 Tid og sted for valgting  2018/256 
PS 4/19 Forhåndsstemmegivning  2018/256 
PS 5/19 Oppnevning av forhåndsstemmemottakere  2018/256 
PS 6/19 Godkjenning av listeforslag  2018/256 
PS 7/19 Foreløpig og endelig telling av valgtingsstemmer  2018/256 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/256 -24 

Arkiv: 010 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 30.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/19 Lyngen valgstyre 29.05.2019 

 

Sekretær/-er for valgstyret 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Bjørg Skogvang og Inger-Helene B. Isaksen oppnevnes om sekretærer for valgstyret 2019. 
 
 

Saksopplysninger 
Generelle opplysninger om saken 
 
Valgstyret har ansvar for gjennomføringen av fylkestings- og kommunestyrevalget 2019. 
Den enkelte kommune bestemmer selv organisering av de administrative valgoppgavene. 
 
Det har vært vanlig at valgstyret selv har utpekt sekretær/-er som tar seg av de administrative og 
praktiske arbeidet i forbindelse med tilretteleggingen og gjennomføringen av valget.  
De senere årene er det blitt oppnevnt to sekretærer som har samarbeidet, overlappet hverandre 
og fordelt ansvars- og arbeidsoppgavene. 
Ved de siste valgene har Kommunal og moderniseringsdepartementet/Valgdirektoratet krevd at 
det skal være minst to fra hver kommune som deltar på opplæring i valgprogrammet EVA. 
 
Forhold til overordnet plan og øvrige vedtak 
 
Økonomiske konsekvenser 
Sekretærene gis en godtgjøring for det ansvaret valget medfører (fastsettes i egen sak). 
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Risiko- og sikkerhetsmessige konsekvenser 
 
Miljøkonsekvenser 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Rådmannen vil tilrå at ordningen med to sekretærer videreføres. Selv om det dreier seg om 
valg/oppnevning tillater rådmannen seg til å komme med forslag på navn. Det er viktig at 
kommunen benytter seg av den kompetansen Skogvang/Isaksen har opparbeidet seg på valg.  
Det er viktig at sekretærene tenker og gjennomfører intern opplæring mht fremtidige valg. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/256 -25 

Arkiv: 010 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 30.04.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
2/19 Lyngen valgstyre 29.05.2019 

 

Delegasjon av myndighet 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven og valgloven 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen innvilges delegasjonsfullmakt i alle enkeltsaker eller type saker som ikke er av 
prinsipiell betydning der vedtaksmyndigheten er tillagt valgstyret etter valgloven med tilhørende 
forskrift. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 10 nr. 4 og § 23 nr. 4. 
 
 
Saksopplysninger  
 
Kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse. 
Delegeringsadgangen omfatter enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
Valgstyrets leder, et arbeidsutvalg eller rådmannen kan gis vedtaksmyndighet om tillegger 
valgstyret etter loven. Konkrete enkeltsaker kan delegeres. I tillegg gis det adgang til delegering 
i «typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.» 
Myndighet som typisk vil være av prinsipiell betydning og som dermed ikke kan delegeres, er 
f.eks forkasting av stemmesedler. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Rådmannen viser til at det av praktiske hensyn for gjennomføringen av forberedelsene til valget 
er nødvendig med delegasjon av kurante og konkrete enkeltsaker. Det gjelder saker av ren 
praktisk art feks å sette opp manntall, utlegging, kunngjøringer etc. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/256 -26 

Arkiv: 010 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 10.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Lyngen valgstyre 29.05.2019 

 

Tid og sted for valgting 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
For Lyngseidet krets fastsettes stemmetiden til: 

- søndag 8.september kl 13:00 - 20:00 
- mandag 9.september kl 10:00 – 21:00 

Stemmelokale: Lyngstunet 
 
For Nord-Lenangen krets fastsettes stemmetiden til: 

- søndag 8.september kl 13:00 – 20:00 
- mandag 9.september kl 10:00 – 19:00 

Stemmelokale: Lenangen omsorgssenter 
 
For Furuflaten krets fastsettes stemmetiden til: 

- mandag 8.september kl 10:00 – 19.00 
Stemmelokale: Lyngsdalen oppvekstsenter 
 
For Sør-Lenangen krets fastsettes stemmetiden til: 

- mandag 8.september kl 10:00 – 19:00 
Stemmelokale: Lenangen skole 
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Saksopplysninger 
Valgstyret foretok i 2017 en rekke kretsendringer og vi har nå følgende 4 stemmekretser i 
Lyngen kommune: 
 

1. Furuflaten  
2. Lyngseidet 
3. Sør-Lenangen 
4. Nord-Lenangen 

 
Lyngen kommunestyre har i møte 2018, sak 36/18 vedtatt at det skal avholdes 2 dagers valg i 
Lyngen kommune. Vi har lang praksis med å holde stemmelokalene åpen søndag i Nord-
Lenangen og på Lyngseidet. 
 
Da valgstyret i sak 3/17 vedtok elektronisk manntall som en permanent ordning i Lyngen 
kommune, var en forutsetningene fra IT-avdelingen at vi måtte benytte eget nett. Dette av 
sikkerhetshensyn og valgstyret vedtok da flg stemmesteder i de ulike stemmekretsene: 
 
1. Furuflaten - Lyngsdalen oppvekstsenter  
2. Lyngseidet - Lyngstunet helse- og omsorgssenter  
3. Sør-Lenangen - Lenangen skole 
4. Nord-Lenangen - Lenangen omsorgssenter 
 
Når valgstyret skal fastsette tid for stemmegivningen, må det legges avgjørende vekt på  
hensynet til velgerne. Det anledning til å ha ulik åpningstid ved stemmestedene i kommunen.  
Stemmelokalene kan være åpen til kl 21.00 mandag. 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Rådmannen anbefaler at de innarbeidede åpningstidene ved tidligere valg videreføres ved årets valg. 
Det anbefales videre at ett stemmested har åpningstid til kl 21.00, da en antar at det fortsatt vil bli en 
del fokusering/informasjon om at det nå er adgang til å stemme til kl 21.00 på valgdagen.
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/256 -29 

Arkiv: 010 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 13.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Lyngen valgstyre 29.05.2019 

 

Forhåndsstemmegivning 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Forhåndsstemmegivningen i Lyngen kommune vil bli gjennomført slik: 
 
Servicekontoret på Rådhuset, Lyngseidet fra den12.august til og med 6.september 2019 
mellom kl 08.00 og kl 15.00 på hverdager. Videre holdes det åpent fredag 30.august kl 15.00 – 
20.00, lørdag 31.august fra kl 10.00 – 13.00 og torsdag 5.september fra kl 15.00 - 18.00. 
 
Lenangen omsorgssenter den 3.september 2019 mellom kl 11.00 og kl 18.00. 
Videre fredag 30.august 2019 på Lenangen skole fra kl 13.00 – 19.00. 
 
Lyngstunet helse- og omsorgssenter torsdag 5.september 2019 mellom kl 10.00 og kl 14.00. 
 
Lyngen Reker, Lenangsøyra onsdag 4.september 2019 kl 14:00 – 18:00. 
 
Frist for søknad om ambulerende forhåndsstemmegivning settes til tirsdag 3.september 2019  
kl 15:00. 
 
Valgsekretærene i samråd med valgstyrets leder gis myndighet til å foreta endinger og evt 
gjennomføre nye tiltak i forbindelse med økt påtrykk for å avgi forhåndsstemmer. 
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Saksopplysninger 
Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til fredag før valget, jfr. 
valglovens § 8-1. I år kan forhåndsstemmegivningen først starte mandag 12.august. 
Videre vil det være mulig å avgi tidligstemme i perioden 3.juli til og med 11.august. 
 
Valgstyret bestemmer hvor det skal mottas forhåndsstemmer. Det er imidlertid et lovfestet krav 
om at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og sosialinstitusjoner.  
 
Valgstyret må vurdere hvor mange steder det er behov for å ha forhåndsstemmemottak i 
kommunen. Det samme gjelder lokalenes åpningstider.  
Loven bygger på en forutsetning om at det i hele perioden skal være mulig å forhåndsstemme 
minst ett sted. Dette gjelder bare på vanlige arbeidsdager.  
 
Videre er det nå fastsatt krav om at det skal være internett tilgjengelig på 
forhåndsstemmelokaler. Valgsystemet EVA skal benyttes og alle velgerne skal legge 
stemmeseddelen rett i urna. Dette kravet begrenser hvor en kan ha forhåndsstemmemottak. 
 
For å sikre god tilgjengelig for velgerne i kommunen, må åpningstidene og lokaler vurderes 
nøye. Departementet/direktoratet mener det er grunn til å ha langåpent samt holde åpent på 
lørdager. 
 
Servicekontoret på kommunehuset på Lyngseidet vil være åpen hele forhåndsstemmeperioden, 
på hverdager fra kl 08.00 – 15.00.  
 
I Ytre Lyngen legges det opp til at befolkningen gis muligheter til å forhåndsstemme på 
Lenangen omsorgssenter samme dag som beboerne får tilbud til å avgi forhåndsstemme. 
I tillegg vil det bli anledning å forhåndsstemme en ettermiddag (fredag) på Lenangen skole for 
bla gi tilbud til studenter og pendlere. 
 
Ved valget i 2017 ble det avholdt forhåndsstemmemottak på Lenangsøyra i lokalene til Lyngen 
Reker. Det ble benyttet mobil nettverk. Dette fungerte godt og tilbudet ble godt mottatt av 
befolkningen. Det søkes å videreføre dette tilbudet på Lenangsøyra.  
Om nettverket skulle svikte, må en ha beredskapsløsning. 
 
Ved valget i 2017 ble også stemmestedet på Tindevangen lagt ned. Det var noen reaksjoner fra 
befolkningen på dette vedtaket. Imidlertid benyttet velgerne seg av forhåndstemmetilbudet på 
Rådhuset og stemmelokalet på Lyngseidet. Evalueringen konkluderte med at nedleggingen av 
dette lokalet var ett riktig tiltak. Det ble ikke gitt tilbud om forhåndsstemmegivning i den 
nedlagte kretsen.  
 
Videre legges det opp til forhåndsstemmemottak på Lyngstunet helse- og omsorgssenter. 
 
Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes 
forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder 
seg. Valgstyret fastsetter frist for når søknaden må være kommet til kommunen. Fristen skal 
settes til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Ordningen skal også 
kunngjøres. 
 
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen. 
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Økonomiske konsekvenser 
 
Åpningstid og tilbud utover vanlig ekspedisjonstid på Servicekontoret vil medføre økte 
kostnader til bla skyss og lønn. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
 
Siden det nå er krav om at EVA skal benyttes ved forhåndsstemmegivningen må vi i stor grad 
legge forhåndsstemmemottak til lokaler der vi har sikkert internetttilgang, men samtidig passe 
på at velgerne får ett godt tilbud om forhåndsstemming 
 
Valgsekretærene må uansett følger nøye med i utviklingen i pågang for å avgi forhåndsstemmer 
og evt iverksette tiltak for å imøtekomme et økende behov for å avgi stemmer. 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/256 -28 

Arkiv: 010 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 13.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/19 Lyngen valgstyre 29.05.2019 

 

Oppnevning av forhåndsstemmemottakere 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven med forskrift 
 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Som forhåndstemmemottakere i Lyngen kommune oppnevnes: 
Bjørg Skogvang, Inger-Helene B. Isaksen, Ida Robertsen, Åse Henriksen, 
Tove Nilsen, Tone Lyngdal, Ellinor Larsen, Aud Haugen og Hanne Jakobsen. 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med forhåndsstemmegivningen må det oppnevnes et tilstrekkelig antall 
forhåndsstemmemottakere for å ta seg av den ordinære forhåndsstemmingen, 
tidligstemmegivning, ambulerende stemmegivning og forhåndsstemmegivning på 
institusjonene.  
Det skal være to stemmemottakere tilstede ved mottak av alle typer 
forhåndsstemmer. 
 
Forhåndsstemmemottakerne skal gis nødvendig opplæring. 
 
Det følger av valglovens § 8-2 a) at det er valgstyret som oppnevner stemmemottakere 
innenriks.  
 
Listekandidater kan ikke være forhåndsstemmemottakere, jfr § 8-2 (3). 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser 
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Det må oppnevnes det antall stemmemottaker som er nødvendig for å gjennomføre 
forhåndsstemmegivningen på en tilfredsstillende måte 
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Lyngen kommune Arkivsaknr: 2018/256 -27 

Arkiv: 010 

Saksbehandler:  Inger-Helene Isaksen 

 Dato:                 10.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
6/19 Lyngen valgstyre 29.05.2019 

 

Godkjenning av listeforslag 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven m/forskrift 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Søknad fra Per Strømsbukt (AP nr 8) og Gjermund Stensrud (SH nr 8) om fritak innvilges.  
 
Listeforslagene til kommunestyrevalget 2019 i Lyngen godkjennes.  
Listene kunngjøres og legges ut til offentlig ettersyn i hht valglovens bestemmelser.  
 
På listene skal det stå navn, bosted og fødselsår. 

Saksopplysninger 
Fristen for innlevering av listeforslag var 1.april 2019 kl 12:00.  
 
Listeforslagene skal i hht valglovens § 6-1 oppfylle flg vilkår:  
- angi hvilket valg det gjelder  
- ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget  
- angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen og antall kandidater skal oppfylle kravene i  
  § 6-2  
- kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysninger  
  om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres  
- være underskrevet av et visst antall personer  
- inneholde navn på en tillitsvalg og en varatillitsvalgt samt evt tillitsutvalg  
- vedlegg som nevnt § 6-4 (fødselsdato)  
- ikke annen type informasjon enn det som fremgår av denne paragrafen 
 
Av valglovens § 6-2 går det fram at listeforslaget skal inneholde minimum sju kandidater og  
maksimalt et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til  
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kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn (19 + 6)  
Videre kan et visst antall kandidater gis et stemmetillegg. I Lyngen kommune kan inntil 4  
kandidater gis slik stemmetillegg. Disse kandidatene skal stå først og være uthevet. 
 
Vedlagt listeforslaget skal det ligge en oversikt over kandidatenes fødselsdato.  
 
Listeforslaget skal være underskrevet av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling.  
For uregistrerte grupper er kravet underskrift av 2% (47) av antall stemmeberettigede innbyggere 
ved siste kommunestyrevalg. Videre skal det ligge ved en oversikt over  
fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget. Denne listen er unntatt 
offentlighet. 
 
Videre skal det ligge ved bekreftelse fra evt kandidater som ikke er valgbar i Lyngen, om at de  
vil være valgbar på valgdagen (f.eks ikke står i manntallet, innehar stillinger som ikke er valgbare). 
 
Valgstyret skal innen 1.juni 2019 godkjenne listeforslagene og legge dem ut til offentlig ettersyn.  
 
Innen fristen var det innkommet i alt 8 listeforslag.  
Disse ble i hht valglovens § 6-6 lagt ut til ettersyn på Servicekontoret.  
 
I hht valglovens § 6-6 (3) har valgmyndighetene representert ved sekretærene ført forhandlinger  
med listeforslagenes tillitsvalgte for å rette opp mangler ved listene.  
 
Det er foretatt kontroll om at kandidatene er valgbare og har stemmerett ved valget, likeså at de  
er manntallsført i kommunen. Det er foretatt kontroll om at ingen av kandidatene er ført opp på  
flere listeforslag. 
 
Samtlige kandidater er tilskrevet og opplyst om adgangen til å kreve fritak fra å stå på liste.  
I hht valglovens § 3-4 har en listekandidat nå rett til å kreve seg fritatt fra valg. Det kreves nå bare 
en skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle listen.  
 
Dersom en kandidat strykes, kan listen sette inn en ny kandidat på listen. Alternativt kan 
kandidatene rykke opp en plass, mens det settes inn et nytt navn nederst på listen.  
Det er ikke krav om å sette inn nytt navn.  
 
I det etterfølgende gjengis de enkelte listeforslag og evt merknader til forslagene: 
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Fremskrittspartiet: 

 
Merknader: 
Ingen av kandidatene er ført opp på andre listeforslag. 
Det er ikke kommet krav om fritak fra noen kandidater. 
Kandidat nr 1 er gitt stemmetillegg. 
Listen er gjennomgått med tillitsvalgt og listeforslaget er formelt i orden. 
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Arbeiderpartiet: 

 
 
 
Merknader: 
Ingen av kandidatene er ført opp på andre listeforslag. 
Per Stømsbukt stod oppført som kandidat nr 8 på lista. Han har søkt fritak og søknaden 
imøtekommes. Tillitsvalgt Sølvi Jensen har bedt om at Jørn-Willy Hansen blir ført inn på denne 
plassen. Han er sjekka mot manntallet og har bekrefta skriftlig at han har sagt ja til denne plassen og 
ikke vil kreve fritak. 
Kandidat nr 1 og nr 2 er gitt stemmetillegg. 
Listen er gjennomgått med tillitsvalgt og listeforslaget er formelt i orden. 
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Senterpartiet: 

 
Merknader: 
Ingen av kandidatene er ført opp på andre listeforslag. 
Det er ikke kommet krav om fritak fra noen kandidater. 
Kandidat nr 1 og nr 2 er gitt stemmetillegg. 
Listen er gjennomgått med tillitsvalgt og listeforslaget er formelt i orden. 
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Høyre 

 
Merknader: 
Ingen av kandidatene er ført opp på andre listeforslag. 
Det er ikke kommet krav om fritak fra noen kandidater. 
Kandidat nr 1 er gitt stemmetillegg. 
Listen er gjennomgått med tillitsvalgt og listeforslaget er formelt i orden. 
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Kristelig Folkeparti: 

 
Merknader: 
Krf leverte først inn ett listeforslag som de senere (innlevert 28/3-19) ble endret. Endringen er 
godkjent av nominasjonsmøte/medlemsmøte og underskrevet av tillitsvalgt og varatillitsvalgt.  
Det er ikke kommet krav om fritak fra noen kandidater. 
Kandidat nr 1 er gitt stemmetillegg. 
Listen er gjennomgått med tillitsvalgt og listeforslaget er formelt i orden. 
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Miljøpartiet De Grønne 

 
Merknader: 
Ingen kandidater er ført opp på andre listeforslag. 
Kandidat nr 6, Linda Cecilia Haaland, er ikke manntallsført i Lyngen kommune. Ho har levert 
bekreftelse om at i nær fremtid vil melde flytting fra Sandnes kommune til Lyngen kommune og 
være bosatt her på valgdagen. 
Det er ikke kommet krav om fritak fra noen kandidater. 
Kandidat nr 1, nr 2 og nr 3 er gitt stemmetillegg. 
Listen er gjennomgått med tillitsvalgt og listeforslaget er formelt i orden. 
 
 
Samhold Lyngen 

 
Samhold Lyngen leverte inn ett listeforslag underskrevet av 51 personer. En av underskriverne 
er ikke manntallsført i kommunen. Listen tilfredsstiller kravet om 47 underskrifter. 
Underskriftslisten er unntatt offentlighet i hht valglovens bestemmelser.  
Listen ble endret 01.04.19 kl 10:30. Endringen er underskrevet av tillitsutvalget. 
Ingen kandidater er ført opp på andre listeforslag. 
Gjermund Stensrud (kandidat nr 8) har søkt om fritak og søknaden innvilges. 
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Ny kandidat er Martin Lyngdal og går inn på plass nr 10. Lyngdal er manntallsført i Lyngen og 
bekreftet skriftlig at han har sagt seg villig til å stå på listen og vil ikke søke fritak. 
Kandidat nr 1 og nr 2 er gitt stemmetillegg. 
Listen er gjennomgått med tillitsvalgt og listeforslaget er formelt i orden. 
 
 
 
Lyngen Tverrpolitiske liste 

 
Ingen av kandidatene er ført opp på andre listeforslag. 
Det er ikke kommet krav om fritak fra noen kandidater. 
Kandidat nr 1 er gitt stemmetillegg. 
Listen er underskrevet av 56 personer. Samtlige er manntallsførte i Lyngen. Underskriftslisten er 
unntatt offentlig i hht valgslovens bestemmelser. 
Listen er gjennomgått med tillitsvalgt og listeforslaget er formelt i orden. 
 
 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Samtlige lister er nå formelt i orden i hht valgloven og kan godkjennes. 
Tillitsvalgte er blitt kontaktet for å avklare skrivemåten på enkelte navn og bosted.
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Lyngen valgstyre 29.05.2019 

 

Foreløpig og endelig telling av valgtingsstemmer 

Henvisning til lovverk: 
Valgloven m/forskrifter 
 
 

 

 

Rådmannens innstilling 
Det skal ved årets kommune- og fylkestingsvalg foretas sentral telling (foreløpig og endelig)  
på kretsnivå. Tellingen foretas under valgstyrets tilsyn. 
 

Saksopplysninger 
Valgloven § 10-4 (1) har prinsipper for opptelling av stemmesedler. Ansvaret for opptellingen  
ligger hos valgstyret. De bestemmer selv hvordan opptellingen skal skje, for eksempel om det  
skal foretas foreløpig opptelling av valgtingsstemmer ute på stemmestedene, om stemmene skal  
bringes til annet stemmested for opptelling eller om all opptelling skal skje sentralt hos  
valgstyret. Loven åpner også for mulighetene for opptelling i annen kommune eller hos  
fylkesvalgstyret (f.eks ved samarbeid om scannerløsning). 
 
Dersom valgstyret overlater foreløpig opptelling av valgtingsstemmer til stemmestedene, er det  
ett vilkår at manntallet i kretsen må inneholde minst 100 navn.  
 
Endelig opptelling skal foregå under valgstyret tilsyn.  
 
Alle stemmesedler skal telles to ganger, foreløpig og endelig.  
 
Det følger av valgforskriften § 37a at den foreløpige opptellingen av stemmesedler avgitt på forhånd 
og på valgting skal skje ved manuell telling. Med manuell telling menes opptelling for hånd uten 
bruk av maskiner. Denne endringen kom ved stortingsvalget i 2017 og er nå videreført permanent. 
Det er utarbeidet egen veileder for manuell foreløpig telling. 
Endelig telling kan foretas ved maskinell opptelling (scanning) ved bruk av EVA scanning. 

23



 

Vurdering av alternativer og konsekvenser 
Vi har i Lyngen kommune benyttet oss av ordningen med foreløpig telling hos stemmestyrene 
engang (i 2009). Evalueringen viste at det ble gjort endel feil og at det tok lang tid før foreløpig 
resultat ble klart og ikke minst langt tid før endelig opptelling hos valgstyret kunne påbegynne.   
 
Etter at kommunen investerte i en scanner, har valgstyret valgt å benytte den til både grovtelling og 
fintelling på kretsnivå (sentral telling). Dette er det imidlertid ikke anledning til lenger.  Foreløpig 
telling skal skje manuelt. Valgstyret foretok denne manuelle tellingen i 2017 og har gode rutiner på 
denne arbeidsoppgaven. Ved endelig telling benyttes scanner. 
 
Det er også nye regler fra valget 2019 om at dersom det er avvik mellom foreløpig telling og endelig 
telling, må det telles på nytt. Valgstyret bestemmer om dette skal gjøre manuelt eller maskinelt og 
det er utarbeider veileder for denne tellingen. Ved maskinell telling må det foretas stikkprøver.  
 
Utfra kommunens organisering av valggjennomføringen, mener rådmannen den beste ordningen vil 
være å videreføre sentral telling fordelt på krets hos valgstyret. Stemmestyrene har hatt en eller to 
lange dager, de skal foreta urnetelling og føre valgmateriellet til valgstyret. Å pålegge 
stemmestyrene å foreta foreløpig opptelling vil medføre en ny tidkrevende oppgave som de også må 
ha opplæring i. Valgstyret har kompetanse og en tidsplan for valgkvelden/-natten som gjør at det 
fortsatt kan ivareta oppgaven med foreløpig opptelling. 
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