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RÅDMANNENS INNSTILLING:
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Ordfører får fullmakt til å foreta eventuelle suppleringsvalg utover dette.

SAMMENDRAG
I hvert valglokale i kommunen skal det være et eget stemmestyre som skal lede
gjennomføringen av valget på valgdagen.
Kommunestyret har delegert til valgstyret å foreta valg av medlemmene til stemmestyrene.
Avgjøres av: Valgstyret

Behandles i følgende utvalg: Valgstyret

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Et stemmestyre er et fast utvalg i kommunelovens forstand, jf. kommuneloven § 10.
Stemmestyrenes medlemmer vil være folkevalgte, og kommunelovens regler om folkevalgtes
rettigheter og plikter vil gjelde for disse.
Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer, jf. kommuneloven § 10. For øvrig kan
valgstyret fastsette et høyrere antall medlemmer i stemmestyrene samt velge ledere/nestledere.
Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende
stemmekrets. Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når
stemmestyrene velges. Det er imidlertid krav om at eventuelle medlemmer er folkeregistret som
bosatt i kommunen, jf. kommuneloven § 14.
Bestemmelsene om kjønnskvotering gjelder som for øvrige kommunale utvalg.
Det følger av loven at stemmestyrets oppgaver er å administrere valggjennomføringen på
stemmestedet. I dette ligger at stemmestyret har ansvar for at valgavviklingen foregår i samsvar
med reglene i valgloven og valgforskriften.
Loven pålegger imidlertid ikke stemmestyrene å utføre alle oppgavene selv. Kommunen kan for
eksempel engasjere kommunalt ansatte som valgmedarbeidere. Deres gjøremål kan være å gi
praktisk veiledning til velgerne, de kan krysse av i manntallet (elektronisk) mm. Det vil
imidlertid være stemmestyrets ansvar å føre møtebok, der det protokolleres hva som skjer på
stemmestedet.
Askøy kommune har 6 valgkretser og det må velges stemmestyrer til disse. Sammensetningen
skal følge hele valgperioden. Dette innebærer at medlemmene av stemmestyrene også velges for
kommunevalget 2019.
Vurdering:
Ved Askøy kommune sine seks valgkretser anbefales det at hvert stemmestyre har seks
medlemmer inkludert leder og nestleder, samt seks valgmedarbeidere.
Erfaringsmessig er det alltid en del valgte som melder forfall, eller ber seg fritatt før valget.
Dette bør det tas hensyn til slik at det velges minimum 2 vara til hver krets. Ordfører har ved
tidligere valg fått fullmakt til å foreta suppleringsvalg når dette har vært nødvendig.
Økonomi:
Det fremgår av retningslinjene for godtgjørelse til folkevalgte at stemmestyrene skal ha
følgende godtgjørelse:




Leder av stemmestyret: kr. 2500,- per dag.
Medlemmene i stemmestyrene: kr. 2000,- per dag.
For halv dag – halv godtgjørelse.
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