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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.

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)

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

