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NORDRE LAND KOMMUNE, den 04. mai 2017 

 

 

 

……………………………………. 

Ola Tore Dokken 

ordfører 

 



Lnr.: 5679/17 

Arkivsaksnr.: 17/1170 

Arkivnøkkel.: 014  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til: Valgte, Sekretariatet 

 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - OPPNEVNELSE AV 

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE  

 

Sammendrag: 

 

I forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 skal det gjennomføres 

forhåndsstemming i perioden 10. august til 8. september 2017. Valgloven § 8-2 krever at 

forhåndsstemmemottakere skal være oppnevnt av valgstyret.  

 

Rådmannen foreslår at listen over forhåndsstemmemottakere blir godkjent. 

  

Vedlegg: 

  

Ingen.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

I forbindelse med Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 skal det gjennomføres 

forhåndsstemming i perioden 10. august til 8. september 2017. Valgloven § 8-2 krever at 

forhåndsstemmemottakere skal være oppnevnt av valgstyret.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannen foreslår at følgende oppnevnes som forhåndsstemmemottakere: Helen Bakke, 

Eva Marie Mathisen, Cathrine Rønningen, Synne Nygård, Mona Lillehaug, Svein Ladehaug, 

Rune Rønningen, Erna Barlund, Bente Henrikhaugen, Trine Lise Hagen, Elin Otrebski, Jon 

Nybakke, Anne Marit Tangen Eng, Hege Nermoen og Mona Sæther Harefallet. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Valgstyret til å fatte slikt vedtak: 

 

Forhåndsstemmemottakere: 

 

Helen Bakke 

Eva Marie Mathisen 



Cathrine Rønningen 

Synne Nygård 

Mona Lillehaug 

Svein Ladehaug 

Rune Rønningen 

Erna Barlund 

Bente Henrikhaugen 

Trine Lise Hagen 

Elin Otrebski 

Jon Nybakke 

Anne Marit Tangen Eng 

Hege Nermoen 

Mona Sæther Harefallet. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 28. april 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Harefallet 

 

 

 

 



Lnr.: 5721/17 

Arkivsaksnr.: 17/1175 

Arkivnøkkel.: 010  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til:  

 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 – STEMMESTEDER OG 

STEMMETIDER  

 

Sammendrag: 

 

Rådmannen anbefaler følgende stemmesteder/stemmetider ved Stortingsvalget og 

Sametingsvalget 2017.  

 

1. Forhåndsstemming 10. august til 08. september 2017 

Sentrumsservice i Rådhuset          mandag – fredag   kl. 08.30 – 15.00 

 

2. Søndag 10.september 2017 

 Dokka – Kommunestyresalen    kl. 14.00 – 18.00 

 Torpa –  Torpa barne- og ungdomsskole  kl. 14.00 – 18.00 

 

Mandag 11. september 2017 

Dokka – Kommunestyresalen    kl. 10.00 – 20.00 

Torpa – Torpa barne- og ungdomsskole  kl. 10.00 – 20.00 

  

Vedlegg: 

 

Ingen.  

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 

 

I perioden 10. august til 08. september 2017 kan man forhåndsstemme. Ved tidligere valg har 

forhåndsstemmingen foregått i sentrumsservice i Rådhuset på hverdager kl. 08.30 – 15.00.  

 

Rådmannen anbefaler at forhåndsstemming utføres på samme sted og tid som det har vært 

gjort ved tidligere valg. 

 

Nordre Land har 2 stemmekretser, krets 01 Dokka og krets 02 Torpa.  Stemmetidene på 

begge stemmestedene var ved valget i 2015 søndag kl. 14.00 – 18.00 og mandag kl. 09.00 – 

21.00.  

 

Rådmannen anbefaler at stemmetider ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 endres til 

søndag kl. 14.00 – 18.00 og mandag kl. 10.00 – 20.00. 



 

Vurdering: 

I perioden 10. august til 08. september 2017 kan man forhåndsstemme. Ved tidligere valg har 

forhåndsstemmingen foregått i sentrumsservice i Rådhuset på hverdager kl. 08.30 – 15.00.  

 

Rådmannen anbefaler at forhåndsstemming utføres på samme sted og tid som det har vært 

gjort ved tidligere valg. 

 

Nordre Land har 2 stemmekretser, krets 01 Dokka og krets 02 Torpa.  Stemmetidene på 

begge stemmestedene var ved valget i 2015 søndag kl. 14.00 – 18.00 og mandag kl. 09.00 – 

21.00.  

 

Nordre Land avholdt folkeavstemming våren 2016 med åpningstid søndag kl. 14.00 – 18.00 

og mandag kl. 10.00 – 20.00. Åpningstiden var to timer kortere enn ved valget 2015. 

 

Rådmannen anbefaler at det ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 kuttes to timer i 

åpningstiden på mandag. Dette begrunnes med at kostnader til godtgjøring av 

valgfunksjonærer vil bli mindre. Tilbakemelding fra valgfunksjonærer sier at de mener 

åpningstiden mandag er for lang. Det er heller ikke kommet tilbakemeldinger på at noen ikke 

fikk stemt ved folkeavstemmingen, selv om åpningstidene var forskjellig i forhold til valget. 

Rådmannen mener at velgerne er tilpasningsdyktige i forhold til åpningstider. 

 

Administrasjonens innstilling: 

Rådmannen vil råde Valgstyret til å fatte slikt vedtak: 

 

Ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 holdes valg ved følgende stemmesteder og 

med slike stemmetider: 

1. Forhåndsstemming 10. august til 08. september 2017 

Sentrumsservice i Rådhuset          mandag – fredag   kl. 08.30 – 15.00 

 

2. Søndag 10.september 2017 

 Dokka – Kommunestyresalen    kl. 14.00 – 18.00 

 Torpa –  Torpa barne- og ungdomsskole  kl. 14.00 – 18.00 

 

Mandag 11. september 2017 

Dokka – Kommunestyresalen    kl. 10.00 – 20.00 

Torpa – Torpa barne- og ungdomsskole  kl. 10.00 – 20.00 

  

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. mai 2017 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 

 



Lnr.: 5745/17 

Arkivsaksnr.: 17/1180 

Arkivnøkkel.: 010  
 

Saksbehandler: MSH    

 

Utskrift til: 

 

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - GODTGJØRING AV 

STEMMESTYRET OG VALGFUNKSJONÆRER  

 

Sammendrag: 

 

Rekruttering av stemmestyrer/valgfunksjonærer i Nordre Land kommune er en stadig større 

utfordring. Både under forberedelser og i etterkant av tidligere valggjennomføringer, har 

godtgjøringen vært tatt opp som et tema.  Rådmannen mener derfor det er riktig å vurdere 

andre godtgjørelser til stemmestyrer/valgfunksjonærer nå i forkant av valget 2017. 

 

Vedlegg: 

  

Ingen. 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Ingen.  

 

Saksopplysninger: 

 

Rekruttering av stemmestyrer/valgfunksjonærer i Nordre Land kommune er en stadig større 

utfordring. Både under forberedelser og i etterkant av tidligere valggjennomføringer, har 

godtgjøringen vært tatt opp som et tema.  Rådmannen mener derfor det er riktig å vurdere 

andre godtgjørelser til stemmestyrer/valgfunksjonærer nå i forkant av valget 2017. 

 

Godtgjøring av stemmestyrer/valgfunksjonærer har tidligere fulgt Reglementet arbeidsvilkår 

for folkevalgte i Nordre Land kommune. Medlemmer i stemmestyrene/valgfunksjonærer har 

fått en møtegodtgjøring på kr. 350,-. De har fått reisegodtgjøring mellom bostedsadresse og 

oppmøtested. I tillegg er det gitt erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Legitimert tapt 

arbeidsfortjeneste til de med vanlig lønnsinntekt med inntil ei daglønn inkludert feriepenger. 

Maksimumsbeløp for erstatning for legitimert tapt arbeidsfortjeneste er kr. 2.200,- jf. 

reglementet punkt 3 a. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste har blitt dekket til de som ikke har 

vanlig lønnsinntekt når de utfører sitt verv (herunder pensjonister, husmødre og studenter). 

Erstatningen for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste er kr. 175,- pr. time inntil maksimalt 8 

timer pr. dag. Maksimumsbeløp for ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste er kr. 1.400,- jf. 

reglementet punkt 3 b.  

 

Normalt møter stemmestyret/valgfunksjonærer 1 time før valglokalet åpner, og bruker rundt 

1 time etter at valglokalene stenger. Dette utgjør ca. 5 - 6 timer søndag og 13 – 14 timer 

mandag. 

 



Vurdering: 

 

En undersøkelse hos en del andre kommuner viser at det er helt vanlig at medlemmer i 

stemmestyrene og valgfunksjonærer mottar en viss godtgjørelse for sin innsats i forbindelse 

med valg. Satsene varierer veldig. 

 

I Søndre Land:  

Stemmestyremedlemmene tilstås ordinær møtegodtgjøring iht. kommunens 

godtgjøringsreglement for folkevalgte, dvs. kr 700 per møte. Lederen av stemmestyrene 

tilstås en godtgjøring tilsvarende ledere i politiske utvalg (2 promille av ordførerens 

godtgjøring), dvs. kr 1723 per møte.  

 

I Nord-Aurdal kommune:  

Leder av stemmestyrene – kr 1673 pr. dag i forbindelse med arbeid på selve valgdagene.  

Medlemmer av stemmestyrene – kr 1255 pr. dag i forbindelse med arbeid på selve 

valgdagene.  

For deltakelse på opplæring og henting av valgmateriell etc. – kr 836 pr. møte.  

I tillegg dekkes tapt arbeidsfortjeneste med inntil kr 4000 for legitimerte krav og inntil kr 

1100 for ulegitimerte krav over fire timer (kr 550 inntil fire timer), jf. politisk 

reglementshefte.  

Det betales kjøregodtgjørelse etter regning. 

 

I Gjøvik kommune:  

Til eksternt rekrutterte følges satsen til KS for pensjonister. For internt rekrutterte brukes 

timesats for høyskoleutdannede med full ansiennitet. Dette for at alle skal få lik avlønning. 

Overtid følger reglene i HTA. 

 

En profesjonell og god valggjennomføring er viktig for demokratiet. Dyktige 

valgfunksjonærer ute i valglokalene må derfor anses som kritisk for god valggjennomføring. 

Valgdagene er også de dagene kommunen har kontakt med flest innbyggere. Overgangen til 

elektronisk avkrysning ved valget 2017 krever også at minimum 3 personer på hvert 

stemmested har digital kompetanse. Det har ikke tidligere vært stilt krav til noen spesiell 

kunnskap eller kompetanse. Ved å øke godtgjørelsen vil det bli lettere å rekruttere gode 

valgmedarbeider.  

 

Rådmannen foreslår derfor en godtgjøring på kr. 234,10,- per time for de som har vanlig 

lønnsinntekt. Satsen følger sats for høyskoleutdannet med full ansiennitet. Det foreslås kr. 

196,- per time for de uten vanlig lønnsinntekt (herunder husmødre, pensjonister og 

studenter). Satsen følger satsen til KS for pensjonister. I tillegg ytes det kveldstillegg etter kl. 

17.00 på kr 26,-. Ved arbeid søndag gis et tillegg på kr. 50,- per time. Det tilstås 

reisegodtgjøring mellom bostedsadresse og oppmøtested. Det ytes erstatning for tapt 

arbeidsfortjeneste som er dokumentert. For timer man mottar legitimert tapt 

arbeidsfortjeneste tilstås det ikke godtgjøring. 

 

Valgstyrets leder har et ekstra ansvar, og det foreslås derfor at denne rollen i tillegg 

godtgjøres med møtegodtgjørelse pålydende kr. 450,- tilsvarende ledere av styrer, råd og 

utvalg. 

 



Foreslåtte godtgjørelser ligger nærmere hva andre kommuner betaler sine 

stemmestyremedlemmer/valgfunksjonærer. 

 

Godtgjøring må sees i sammenheng med antall stemmestyremedlemmer og 

valgfunksjonærer. Ved undersøkelse hos andre kommuner ble det også stilt spørsmål om 

hvor mange stemmestyremedlemmer/valgfunksjonærer de benytter i hvert valglokale. Det 

viser seg at Nordre Land kommune ligger høyt på antall som arbeider i valglokalet, 

sammenlignet med andre kommuner på samme størrelse. Antallet vil derfor bli redusert ved 

høstens valg.  Ordningen vil bli evaluert etter valget, for eventuelt å kunne justere antallet for 

kommende valg. Godtgjøringen foreslås derfor økt, slik at arbeidsinnsats og godtgjøring 

samsvarer. 

 

 

Administrasjonens innstilling: 

 

Rådmannen vil råde Valgstyret til å fatte slikt vedtak: 

 

1. Godtgjøring av stemmestyrer og valgfunksjonærer settes til: 

a. For stemmestyremedlemmer/valgfunksjonærer med vanlig lønnsinntekt følges sats 

for høyskoleutdannet med full ansiennitet. Satsen pr. 01.07.2017 er kr. 234,10,-. 

 

b. For stemmestyremedlemmer/valgfunksjonærer uten vanlig lønnsinntekt herunder 

pensjonister, husmødre og studenter følges satsen til KS for pensjonister. Satsen pr. 

01.05.2017 er kr. 196,-.   

c. Det ytes kveldstillegg etter kl. 17.00 på kr 26,- og søndagstillegg på kr. 50,-. 

2. Stemmestyrenes ledere godtgjøres i tillegg med lik møtegodtgjøring som ledere av 

styrer, råd og utvalg, kr. 450,- pr. dag. 

 

3. Det tilstås reisegodtgjøring mellom bostedsadresse og oppmøtested. 

 

4. Det tilstås erstatning for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste, i tråd med Reglementet 

arbeidsvilkår for folkevalgte. Det tilstås ikke godtgjøring for den tiden man får 

legitimert tapt arbeidsfortjeneste. 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, den 02. mai 2017 

 

 

Jarle Snekkestad 

rådmann 

        Mona Sæther Harefallet 

 

 

 

 


	Valgstyret 10.05.2017
	SAKSLISTE - MØTE I VALGSTYRET DEN 10.05.2017.
	PS 2017/3 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - OPPNEVNELSE AV FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE
	STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - OPPNEVNELSE AV FORHÅNDSSTEMMEMOTTAKERE

	PS 2017/4 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - STEMMESTEDER OG STEMMETIDER
	STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - STEMMESTEDER OG STEMMETIDER

	PS 2017/5 STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - GODTGJØRING AV STEMMESTYRET OG VALGFUNKSJONÆRER
	STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2017 - GODTGJØRING AV STEMMESTYRET OG VALGFUNKSJONÆRER



