Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Valgstyret
, Møterom 435
26.05.2015
09:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmann.
Støren, den 190515
Erling Lenvik
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Statsråden

Kommunene v/ valgstyrene

Deres ref

Vår ref

Dato

15/1786-1

20.04.2015

Rekruttering av valgmedarbeidere til valget i 2015
Det følger av valgloven § 9-3 (4) og kommuneloven § 14 (4) at kandidater som er oppført på
valgliste ved kommunestyrevalget eller fylkestingsvlaget ikke kan oppnevnes til
stemmemottaker, valgfunksjonær eller medlem av stemmestyret i valglokalene i
vedkommende kommune/fylke. Etter at denne lovendringen ble vedtatt, har flere kommuner
måttet skifte ut valgmedarbeidere med lang erfaring. Rekruttering av dyktige
valgmedarbeidere blir for mange kommuner en mer krevende oppgave enn tidligere, og jeg
vil understreke hvor viktig det er at kommunene håndterer denne utfordringen på en god måte.
I evalueringen av stortingsvalget 2013, publisert i høringsnotat av 04.07.14, uttalte
departementet at vi vil informere og veilede kommunene i rekrutteringsarbeidet i forkant av
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.
Jeg vil med dette brevet fremheve betydningen av arbeidet med rekruttering av
valgmedarbeidere.
Nye kanaler for rekruttering
Jeg vil oppfordre kommunene til å utforske nye kanaler for rekruttering av
stemmestyremedlemmer og andre valgfunksjonærer. Å involvere innbyggerne i

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 27 40
Org. nr.: 972 417 858
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gjennomføringen av valg kan føre til økt interesse rundt og tillit til valg. Med god opplæring
kan engasjerte borgere gjennomføre oppdraget som stemmestyremedlem eller
valgfunksjonær, uavhengig av tidligere politisk erfaring. Kommunene kan for eksempel legge
ut informasjon på kommunale nettsider eller sette inn en annonse i lokalavisen. Slik
informasjon kan også gis på det lokale biblioteket eller servicetorget.
Det er viktig å øke engasjementet og valgdeltakelsen, spesielt blant yngre velgere. Jeg
anbefaler derfor kommuner som har videregående skoler å ta kontakt med avgangsklassene og
inngå en dialog om mulig samarbeid på valgdagen.
Interkommunal dialog
Kommuner kan også med fordel innlede et samarbeid med andre kommuner for å utveksle
erfaringer fra arbeidet med å rekruttere valgmedarbeidere. Kommunene har ulike
rekrutteringsstrategier, og det kan være nyttig å utveksle slik informasjon med andre
kommuner.
Følg også med på Valgmedarbeiderportalen for mer informasjon og tips om rekruttering.
Jeg ønsker dere lykke til med valggjennomføringen!

Med hilsen

Jan Tore Sanner
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Kommunene v/ valgstyret

Deres ref

Vår ref

Dato

15/1782-1

09.04.2015

Orientering om kirkevalget 2015
Departementet vil minne om at det skal avholdes kirkevalg samtidig med kommunestyre- og
fylkestingsvalg i 2015. Det skal velges representanter både til menighetsråd og
bispedømmeråd.
Departementet vil i dette brevet informere generelt om gjennomføringen av kirkevalget og
forholdet til gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalg.
Regelverk for kirkevalget
Kirkevalget består av valg til menighetsråd og bispedømmeråd, som samlet utgjør Kirkemøtet
i Den norske kirke. Kirkevalget reguleres av regler fastsatt av Kirkerådet med hjemmel i
kirkeloven. På kirkens nettsider www.kirken.no/valg ligger et rundskriv fra Kirkerådet til
lokale kirkelige kontorer om kirkevalget 2015. Her finnes også valghåndbok for
valgmedarbeidere, samt regelverk og veiledninger for arbeidet med kirkevalget. Stemmerett
ved kirkevalget har medlemmer av Den norske kirke. Stemmerettsalderen ved høstens
kirkevalg er 15 år. Kirkerådet sender ut egne valgkort til alle stemmeberettigede ved
kirkevalget. Valgkortet til kirkevalget vil skille seg klart ut fra valgkortene til kommunestyreog fylkestingsvalget. Disse sendes også i lukket konvolutt.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
http://www.kmd.dep.no/

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Sissel Lian

Ansvaret for gjennomføring av kirkevalget
Kirken er selv ansvarlig for organisering og tilrettelegging av kirkevalget. Kirkerådet har
ansvar for det overordnede regelverket. Menighetsrådene har ansvaret for gjennomføringen av
kirkevalget på lokalt nivå. Menighetsrådet fungerer som valgstyre. De har ansvar for at
kirkevalget blir gjennomført i samsvar med regelverket, og bestemmer sted for
stemmegivning, oppnevner valgfunksjonærer, skaffer materiell og sørger for opptelling av
stemmesedler.
Tidspunkt for kirkevalget
Kirkevalget skal gjennomføres samtidig med kommunestyre- og fylkestingsvalget mandag 14.
september. Det enkelte menighetsråd kan vedta at det lokalt skal avholdes valg også søndag
13. september.
Det skal også være mulig å avgi forhåndsstemme til kirkevalget i perioden 10. august – 11.
september. Forhåndsstemmegivningen skal ikke tilknyttes forhåndsstemmegivningen ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget. Forhåndsstemmegivning kan finne sted etter
gudstjenester i perioden, og ellers der menighetsrådene bestemmer.
Sted for stemmegivning ved kirkevalget
Menighetsrådet fastsetter hvor stemmeginingen skal foregå ut fra lokale forhold og
muligheter. Etter kirkeloven skal kirkevalget finne sted i umiddelbar nærhet av kommunens
valglokaler. Kommunen kan stille lokaler til disposisjon til avholdelse av kirkevalg. Der
kirken ligger i umiddelbar nærhet til valglokalet, kan kirken eller et annet kirkelig lokale
benyttes. Det kan være aktuelt å etablere færre valglokaler til kirkevalget enn til
kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Kirkevalget kan, der det er naturlig, legges til samme lokaler som kommunestyre- og
fylkestingsvalget. Kommuner som ikke har egnede lokaler til å huse begge valg samtidig er
ikke pålagt å legge til rette for dette. I tilfeller der lokaler for kirkevalget legges i umiddelbar
nærhet til valglokalene som benyttes ved kommunestyre- og fylketingsvalget, er det viktig at
det inngås et samarbeid mellom menighetsrådene og valgstyrene. Det er viktig at kirkevalget
er tydelig adskilt fra kommunestyre- og fylkestingsvalget. Som hovedregel anbefales det at
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valgene ikke avholdes i samme rom. Spesielt egnede større rom kan brukes til begge valg
dersom de lett kan innredes på en måte som unngår sammenblanding av valgene. Adskillelsen
skal sikre at velgerne ikke blir forvirret eller føler seg presset til å stemme ved begge valg.
Det skal ikke være noen tvil hos velgeren om hvilket valg det stemmes ved. Dette kan oppnås
ved hjelp av tydelig skilting og god informasjon, i tillegg til fysisk adskillelse av valgene ved
for eksempel bruk av to ulike innganger. Det må være separate avlukker og avkryssingsbord.
Stemmesedlene til hvert valg må legges ut på en slik måte at det ikke oppstår fare for
sammenblanding.
Personene som utfører oppgaver i forbindelse med kirkevalget skal ikke utføre oppgaver ved
kommunestyre- og fylkestingsvalget. Både menighetsrådet og valgstyret/stemmestyret er
ansvarlige for å sikre at det ikke oppstår uklarheter eller sammenblanding mellom valgene.
Samarbeid mellom kommunenes valgmyndigheter og menighetsrådene
Kommunene er formelt sett ikke forpliktet til å bistå menighetsrådene med gjennomføringen
av kirkevalget. Departementet anbefaler allikevel at kommunene innleder et samarbeid med
menighetsrådene i forbindelse med valggjennomføringen. Representanter fra kirken vil selv
kunne ta kontakt med kommunene for å drøfte samarbeidsrutiner rundt organisering og
informasjon ved valgene.
Kommunenes bistand til avviklingen av kirkevalget skal ikke gå utover gjennomføringen av
kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Det er kirken som er ansvarlig for å sørge for at velgere blir informert om forhold rundt
gjennomføringen av kirkevalget, herunder tid og sted for forhåndsstemmegivningen og rutiner
for endring på stemmeseddelen. Dersom kommunen ønsker å bistå med personell til
stemmemottak ved kirkevalget, bør det pekes ut forskjellige personer enn de som har
tilsvarende oppgaver ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. Bruk av samme
stemmemottaker til begge valg øker faren for sammenblanding av valgene. Kommunene vil
kunne stille valgurner og stemmeavlukker til disposisjon for menighetsrådene, dersom dette
kan gjøres uten at det skaper vansker for avviklingen av kommunestyre- og fylkestingsvalget.
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Ved å legge valglokalene for kirkevalget i tilknytning til valglokalene for kommunestyre- og
fylkestingsvalget legger man opp til en ordning der velgeren står i fokus. Med en slik ordning
kan velgerne avgi stemme til begge valg uten større praktiske vansker. Forutsetningen for en
slik organisering er at valgene holdes klart adskilt fra hverandre. Velgeren skal selv avgjøre
om de vil stemme ved begge valg. Det er derfor viktig at menighetsrådene etablerer gode
rutiner lokalt og sørger for god opplæring av de som tar i mot stemmer til kirkevalget.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Sissel Lian
førstekonsulent
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Kopi til: Kirkerådet

Side 4

-10-

Saksframlegg

Arkivnr. 014
Utvalg
Valgstyret

Saksnr. 2015/132-13
Utvalgssak
Møtedato
6/15
26.05.2015
Saksbehandler: Margret Innset Buberg

Kommunevalget 2015 - godkjenning av listeforslag

Dokumenter i saken:
1
U Kommunestyrevalget 2015 - listeforslag informasjon til partiene
2
I
Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget
2015 - oversikt over registrerte politiske
partier som kan stille liste etter forenklet
regelverk
3
I
Listeforslag - Midtre Gauldal høyre
4
U Listeforslag - Midtre Gauldal høyre
5
I
Listeforslag - Venstre
6
I
Listeforslag - Bygdelista for Midtre Gauldal
7
I
Listeforslag - Midtre Gauldal Arbeiderparti
8
I
Listeforslag - Kristelig Folkeparti
9
I
Listeforslag - Senterpartiet
10 I
Listeforslag - Fellesliste for Sosialistisk
Venstreparti og Rødt
11 I
Listeforslag - Midtre Gauldal
Fremskrittsparti
12 I
Endring i Midtre Gauldal Fremskrittsparti
sin valgliste
13 S Kommunevalget 2015 - godkjenning av
listeforslag

Bygdefolkets liste m.fl.
Kommunal- og
moderniseringsdepartement
Midtre Gauldal høyre
Midtre Gauldal høyre
Midtre Gauldal venstre
Bygdelista for Midtre Gauldal
Midtre Gauldal Arbeiderparti
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Fellesliste for Sosialistisk Venstreparti og
Rødt
Midtre Gauldal Fremskrittsparti
Midtre Gauldal Fremskrittsparti

Faktiske opplysninger
Innleveringsfristen for listeforslag er 31. mars i valgåret. Ved fristens utløp var det mottatt 8
listeforslag.
Følgende listeforslag er innkommet:
 Listeforslag fra Høyre
 Listeforslag fra Det Norske Arbeiderparti
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Listeforslag fra Fellesliste Sosialistisk Venstreparti og Rødt
Listeforslag fra Kristelig Folkeparti
Listeforslag fra Venstre
Listeforslag fra Senterpartiet
Listeforslag Bygdelista for Midtre Gauldal
Listeforslag fra Fremskrittspartiet

Ingen liste er tilbakekalt. På ett av listeforslagene var det oppført en kandidat som ikke var bosatt i
kommunen. Tillitsvalgt for lista ble kontaktet, og partiet ga beskjed om at de ikke ønsket å sette inn
en ny kandidat. Øvrige kandidater rykket derfor opp på lista.
Alle listekandidater ble tilskrevet og gitt opplysninger om at de har rett til å kreve seg fritatt fra valg
til kommunestyret i henhold til valglovens § 3-4. Endringer i valgloven gjør at det nå er vesentlig
enklere for listekandidater å kreve seg fritatt. Det eneste kravet er at de avgir skriftlig erklæring
innen en bestemt frist satt av valgstyret. Fristen ble i år satt til 27. april 2015.
Det er innvilget 1 fritakssøknad. Tillitsvalgt for lista ga beskjed om at de ikke ønsket en ny kandidat,
men at etterfølgende kandidater rykket opp i uforandret rekkefølge.
Krav til listeforslag er hjemlet i valglovens § 6-1.
§ 6-1.Krav til listeforslaget
(1) Fristen for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars i valgåret. Listeforslaget anses for innlevert når det er kommet inn til
kommunen ved kommunestyrevalg og til fylkeskommunen ved stortingsvalg og fylkestingsvalg. Samme parti eller gruppe kan bare stille én liste
i hvert valgdistrikt.
(2) Listeforslaget må oppfylle følgende vilkår:
a)Det må angi hvilket valg det gjelder.
b)Det må ha en overskrift som angir det parti eller den gruppe som har fremsatt forslaget. Hvis listeforslaget er satt frem av et registrert
politisk parti, skal overskriften være enslydende med partiets registrerte navn. Overskriften må ellers ikke kunne forveksles med navnet
på et registrert politisk parti, registrert samepolitisk enhet eller med overskriften på andre listeforslag i valgdistriktet.
c)Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som
gjelder samme valg i samme valgdistrikt. Antallet kandidater skal oppfylle kravene i § 6-2. Kandidatene skal være oppført med
fornavn, etternavn og fødselsår. Opplysning om kandidatenes stilling eller bosted kan påføres. Dette skal gjøres hvis det er nødvendig
for å unngå forveksling av kandidatene på listen.
d)Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer, jf § 6-3.
e)Det må inneholde navn på en tillitsvalgt og en vararepresentant blant dem som har skrevet under på listeforslaget. Disse skal ha
myndighet til å forhandle med fylkesvalgstyret eller valgstyret om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall
personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget
tilbake.
(3) Listeforslaget må ha vedlegg som nevnt i § 6-4.
(4) Listeforslaget skal ikke inneholde annen type informasjon til velgerne enn det som fremgår av denne paragrafen.

Vurdering
Rådmannen har gjennomgått listeforslagene og funnet at listene oppfyller kravene, jfr. valglovens §
6-1.
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Rådmannens innstilling
Valgstyret i Midtre Gauldal kommune godkjenner følgende listeforslag for kommunestyrevalget
2015:
 Listeforslag fra Høyre
 Listeforslag fra Det Norske Arbeiderparti
 Listeforslag fra Fellesliste Sosialistisk Venstreparti og Rødt
 Listeforslag fra Kristelig Folkeparti
 Listeforslag fra Venstre
 Listeforslag fra Senterpartiet
 Listeforslag Bygdelista for Midtre Gauldal
 Listeforslag fra Fremskrittspartiet
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015
Listeforslag
Kommunestyrevalget 2015 i Midtre Gauldal
Listeforslag: Venstre

Status: Til behandling av valgstyret
Navn

Kandidatnr.

Fødselsår

Bosted

1

Jan Tore Tangstad

1976

Støren

2

Jon Kristian Haukdal

1985

Støren

3

Marie Malum

1966

Soknedal

4

Øyvind Aune

1974

Støren

5

Randi Marie Rognes

1952

Støren

6

Jon Jarle Spjeldet

1949

Støren

7

Ingrid Anita Solem

1987

Soknedal

8

Jorunn Synnøve Haugen

1947

Soknedal

9

Ann Karin Haugen

1967

Singsås

10

Hilde Jorid Johansen

1959

Støren

11

Ragnar Wisløff

1944

Støren

12

Gerd Ingrun Stenbro Loe

1942

Støren

13

Halvor Egil Aune

1941

Støren

18.03.2015 10:12:53

Valglister med kandidater
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Saksframlegg

Arkivnr. 014
Utvalg
Valgstyret

Saksnr. 2015/455-2
Utvalgssak
Møtedato
7/15
26.05.2015
Saksbehandler: Toril Grøtte

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 - valg av stemmestyrer

Saksopplysninger
I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av valget på
valgdagen, jfr. Valgloven § 4-2. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. Kommunestyret
har delegert myndighet til valgstyret å velge medlemmer og varamedlemmer samt ledere og
nestledere.
Kommunelovens regler om valg av nemnder gjelder også for valg av stemmestyrene. Det er ikke
krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende stemmekrets,
men de må være bosatt i kommunen. Valgloven er endret siden sist kommunevalg ved at
listekandidater ikke kan sitte i stemmestyrer.
Valgloven § 9-3 (4) fastsetter:
Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller
valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune.
Kommuneloven § 14 nr. 4 fastsetter følgende begrensning når det gjelder valg til stemmestyrene:
Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem i vedkommende
kommune
Det ble informert om det endrede regelverket i forhold til valg av stemmestyrer ved sist møte i
valgstyret. Halvparten av de som satt i stemmestyrene ved sist valg, kan etter de nye reglene ikke
fortsette i stemmestyrene. Rådmannen informerte om andre kommuners praksis med å erstatte
politikere med ansatte i stemmestyrene.
Valgstyret ga rådmannen tilbakemelding på at de ønsker at stemmestyrene skal bestå av en blanding
av politikere og administrativt ansatte.
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Vurdering
Det foreslås at det oppnevnes ett stemmestyre med 3 representanter for hvert valglokale (med
unntak av Støren) og at hvert stemmestyre består av 2 politiske representanter og 1 fra
administrasjonen.
Støren krets har tidligere år hatt to stemmestyrer – ett for hver urne. Det foreslås nå at det
oppnevnes kun et stemmestyre for Støren krets. Det foreslås at stemmestyret består av 4
representanter, 2 politikere og 2 fra administrasjonen. Ved alle valglokalene oppnevnes det i tillegg
valgmedarbeidere som skal bistå med valggjennomføringen. I praksis er det ingen forskjell på
arbeidsoppgavene til stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer.
Kommunal og regionaldepartementet innførte et nytt elektronisk valgsystem (EVA) i 2013. EVA
skal benyttes i det enkelte stemmelokale bl.a. for å innrapportere foreløpig opptellingsresultat og for
å føre møteboka. Det betyr at en eller flere i hvert stemmestyre må få opplæring i bruk av
programmet i forkant av valget.
I rådmannens forslag til stemmestyremedlemmer er det tatt hensyn til valgstyrets føringer om en
blanding av politiske og administrasjonen representanter ved at enhetsledere er foreslått oppnevnt.
Forslaget baserer seg på stemmestyremedlemmene fra 2013 som fortsatt er valgbare. 3
stemmestyremedlemmer har i tillegg bedt seg fritatt fra videre deltakelse. Så langt det har vært mulig
er stemmestyremedlemmer fra 2013 satt opp ved samme stemmekrets som sist for å sikre
kontinuitet. Ved Soknedal krets er imidlertid ingen av medlemmene fra 2013 aktuelle i år. Det skal
oppnevnes 6 varamedlemmer hvor det ikke er foreslått kandidater.
Det foreslås at det utbetales godtgjøring i h.h.t. vedtatt reglement for godgjøring til folkevalgte i
Midtre Gauldal kommune.
Rådmannens innstilling
1. Det utbetales godtgjøring til stemmestyremedlemmene i h.h.t. vedtatt reglement for
godgjøring til folkevalgte i Midtre Gauldal kommune
2. Følgende medlemmer oppnevnes som stemmestyremedlemmer til Kommunestyret- og
fylkestingsvalget 2015:
Støren krets:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Soknedal krets:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Varamedlem:

Jens Ivar Gynnild (P)
Berit Stornes (A)
Sivert Nygård (P)
Brit Laila Hage (A)
Greta Bonesvoll (P)
Irene Høgsteggen (P)
x - Ingen forslag

Odd Vårvik (P)
Ragnhild Hammerås (A)
Ingmund Solberg (P)
Odd Erling Ree (P)
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Gerd Solberg (P)
x - Ingen forslag

Singsås krets:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Varamedlem:

Budal krets:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Varamedlem:

Hauka krets:
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Varamedlem:

Jens Gunnar Fløttum (P)
Berit Kristin Hov (A)
Harald Buset (P)
Magnar Kosberg (P)
x – ingen forslag
x - Ingen forslag

Jorid Bjørnevold (P)
Odd Arne haugen (A)
Eva Storlimo (P)
Eli Moen (P)
x- ingen forslag
x - Ingen forslag

Olav Edvin Heggvold (P)
Hege Almås (A)
Marit K.G.Halseth (P)
Arve Økdal (P)
Ingrid Harmens (P)
x - Ingen forslag

.
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