EIDSBERG KOMMUNE

16.08.2013/TOA

Valgstyret

MØTEINNKALLING
Møtested: Rugevillaen - Høytorp fort

Møtedato: 22.08.2013

Tid: 18.30

Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.08.13 kl 13.00
tlf. 69 70 20 00

SAKLISTE
Saksnr.
Tittel

Arkivsaksnr.

Side

7/13
13/1354
VALGSTYRETS MØTE 14.05.13 - GODKJENNING AV PROTOKOLL
8/13
13/1355
VALGSTYRETS MØTE 13.06.13 - GODKJENNING AV PROTOKOLL
9/13
13/1113
SAME- OG STORTINGSVALGET 2013 - OPPNEVNING AV STEMMESTYRE MELDING
10/13
13/1352
STORTINGSVALGET 2013 - SIKRING OG OPPBEVARING AV MATERIELL - 2DAGERS VALG
11/13
13/1350
STORTINGSVALGET 2013 - PRØVING AV FORHÅNDSSTEMMER - FORELØPIG
OPPTELLING

Erik Unaas
Leder

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
7/13

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
22.08.2013

VALGSTYRETS MØTE 14.05.13 - GODKJENNING AV PROTOKOLL
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

7/13

Valgstyret

22.08.2013

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:13/1354
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 7268/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra valgstyrets møte 14.05.13 godkjennes.
Valgstyrets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I
praksis godkjenner valgstyrets leder Erik Unaas (H) protokollen på vegne av
valgstyret når denne er ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
8/13

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
22.08.2013

VALGSTYRETS MØTE 13.06.13 - GODKJENNING AV PROTOKOLL
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

8/13

Valgstyret

22.08.2013

Arkivkode:033
Arkivsaknr.:13/1355
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 7271/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Protokoll fra valgstyrets møte 13.06.13 godkjennes.
Valgstyrets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Protokoll.

Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I
praksis godkjenner valgstyrets leder Erik Unaas (H) protokollen på vegne av
valgstyret når denne er ferdigskrevet.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
9/13

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
22.08.2013

SAME- OG STORTINGSVALGET 2013 - OPPNEVNING AV STEMMESTYRE MELDING
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

6/13
9/13

Valgstyret
Valgstyret

13.06.2013
22.08.2013

Arkivkode:011 &15
Arkivsaknr.:13/1113
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 7347/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Meldingen tas til etterretning.
Valgstyrets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Notat.

Valgstyret vedtok i møte 13.06.13, sak 6/13:
Valgstyrets leder gis fullmakt til å oppnevne stemmestyre ved same- og
stortingsvalget 2013.
I vedlagte notat fremgår det hvem av politikerne som er utelukket fra å bli oppnevnt
som stemmemottager og utelukket fra oppnevning som valgfunksjonær i valglokalet.
Valgstyrets leder har godkjent forslag til stemmestyre. Av disse er følgende oppnevnt
som h.h.v. leder og nestleder av stemmestyret:
Berit L. Mysen – Leder
Fredrik Mortvedt – Nestleder
I tillegg vil det bli oppnevnt valgfunksjonærer fra administrasjonen som vil forestå
avkryssing i manntallet og opptelling.
Valgstyrets medlemmer innkalles til orienterings-/opplæringsmøte i uke 36.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
10/13

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
22.08.2013

STORTINGSVALGET 2013 - SIKRING OG OPPBEVARING AV MATERIELL - 2DAGERS VALG
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

10/13

Valgstyret

22.08.2013

Arkivkode:011
Arkivsaknr.:13/1352
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 7262/13

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Alt valgmateriell som manntall, stemmesedler, urner m.v. – med unntak av vanlig
kontorutstyr – bringes til Heggin umiddelbart etter at valglokalene stenges søndag
08.09.13.
2. Alt valgmateriell som bringes til Heggin skal forsegles.
Valgstyrets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

I medhold av valglovens § 9-8 skal alt valgmateriell oppbevares og transporteres på
betryggende måte.
Valgstyret har ansvaret for at det etableres betryggende rutiner for oppbevaring og
transport av valgmateriell i alle faser av valggjennomføringen. Valgstyret skal ut fra
lokale forhold avgjøre hvordan valgmateriell, manntall, stemmesedler, urner m.v. skal
oppbevares.
Det foreligger et krav om forsegling i alle situasjoner hvor valgmateriell etterlates
uten direkte oppsyn av valgmyndighetene. Regelen omfatter alle tilfeller hvor
valgmateriell kan tenkes etterlatt, for eksempel mellom søndag og mandag på steder
med 2-dagers valg eller det tas pause i opptellingen fra valgnatten til morgenen etter.
Forsegling bør skje ved hjelp av lakk, segl, strips eller annet forseglingsutstyr som
sikrer at uvedkommende ikke kan få tilgang til materiellet uten at dette synes.
Stemmestyrets leder – eller en annen person som valgstyret utpeker – har ansvaret
for å ta vare på forseglingsmateriellet.

Sak 10/13
All transport av valgmateriell skal foregå på hurtigste betryggende måte og uten
unødig forsinkelser. Valgstyret har ansvaret for å etablere forsvarlige rutiner. De
som oppbevarer forseglingsutstyr kan ikke forestå transport av materiellet. Heller
ikke kan vedkommende utføre eventuelt vakthold.
Det anbefales at som ved tidligere 2-dagers valg, at alt valgmateriell som nevnt over,
bringes til Heggin i forseglet stand så snart det lar seg gjøre etter at valglokalet
stenger på søndag 08.09.13. Det gjøres oppmerksom på at ved dette valget foregår
all stemmegivning i Eidsberghallen.
Det gis for øvrig opplæring om dette, samt at stemmestyret vil få den nødvendige
dokumentasjonen/rutinebeskrivelser.

EIDSBERG KOMMUNE

MØTEBOK
Saksnr.
11/13

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
22.08.2013

STORTINGSVALGET 2013 - PRØVING AV FORHÅNDSSTEMMER - FORELØPIG
OPPTELLING
Saknr.

Politisk behandling

Møtedato

11/13

Valgstyret

22.08.2013

Arkivkode:011
Arkivsaknr.:13/1350
Saksb.: Tone Åsrud Reime

L.nr.: 7252/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Valgstyrets leder gis fullmakt til å oppnevne administrativt ansatte til prøving og
opptelling av forhåndsstemmer.
Valgstyrets vedtak:

SAKSOPPLYSNINGER:
Vedlegg:

Ingen.

I medhold av valglovens § 10-1 er velgerens stemmegivning godkjent når
vedkommende er krysset av i manntallet.
Forhåndsstemme avgitt i stemmeseddelkonvolutt skal godkjennes dersom:
a) Velgeren er innført i manntallet i kommunen
b) Stemmegivningen inneholder tilstrekkelige opplysninger til å fastslå hvem
velgeren er
c) Stemmegivningen er avgitt til rett tid
d) Stemmegivningen er levert til rett stemmemottaker med mindre den er avgitt som
brevstemme
e) Omslagskonvolutten ikke er åpnet eller forsøkt åpnet
f) Velgeren ikke har avgitt godkjent stemmegivning
g) Stemmegivningen er kommet inn til valgstyret innen kl. 21.00 på valgdagen
Forhåndsstemmegivningen skal godkjennes før valgdagen i den utstrekning det er
mulig.
Forhåndsstemme avgitt rett i urne skal godkjennes dersom:

Sak 11/13
a) Velgeren er innført i manntallet i kommunen
b) Velgeren har fått anledning til å avgi stemme, og
c) Velgeren ikke allerede har avgitt godkjent stemmegivning
Forhåndsstemmegivningen skal foregå på biblioteket, Edw. Ruuds Omsorgssenter
og Eidsberg fengsel. I tillegg kan det foretas ambulerende forhåndsstemmegivning,
samt mottak av forhåndsstemmer fra andre kommuner og fra utlandet.
Biblioteket tar i mot forhåndsstemmer og registrerer disse elektronisk.
Forhåndsstemmer for velgere bosatt i Eidsberg kommune legges direkte i urne uten
stemmeseddelkonvolutt og omslagskonvolutt. Dette er nytt ved dette valget.
Når forhåndsstemmene er registrert i datasystemet, vil det si at det er foretatt en
avkrysning i manntallet. Det vil si at prøvingen i praksis er foretatt ved registrering,
jfr. a)-c).
Dersom det skulle oppstå tvil om en forhåndsstemme, for eksempel at den ikke lar
seg registrere, legges denne til side for behandling av de som skal foreta prøving av
forhåndsstemmer.
Øvrige forhåndsstemmer som skal prøves:
•
•
•

Mottatte forhåndsstemmer fra andre kommuner
Mottatte forhåndsstemmer fra utlandet – brevstemmer
Tidligstemmer avgitt i tiden 01.07.-09.08.13

Dette betyr i praksis langt færre forhåndsstemmer som skal prøves.
Valgstyrets leder og nestleder er utelukket fra å velges til valgfunksjonær da de er
kandidater på valgliste, jfr. valglovens § 9-3.
Til å foreta prøving av forhåndsstemmer og foreløpig opptelling foreslås det at
valgstyrets leder gis fullmakt til å oppnevne administrativt ansatte.
I medhold av § 10-5 skal foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd
starte senest 4 timer før stemmegivningen er avsluttet ved samtlige valglokaler,
d.v.s. mandag. Dersom foreløpig opptelling strider imot prinsippet om hemmelig valg,
d.v.s. at det er for få stemmer, skal opptellingen starte når samtlige
forhåndsstemmegivninger er godkjent.
Prøving av forhåndsstemmer foreslås avholdt søndag 08.09.13. Foreløpig opptelling
av forhåndsstemmer foretas senest fra kl. 16.00 på valgdagen 09.09.13.

