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Utvalg
Valgstyret
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Møtedato

28.03.20t9

Fastsettelse av lokale frister
Sammendrag
I forbindelse med gjennomføring

av valg

vil

noen tidsfrister være styrt sentralt, mens andre

tidsfrister fastsettes lokalt.

Ràdmannens forslag til vedtak:
Frist for å søke fritak fra listeforslag settes til23.apnl2019kl.12.00.
Frist for partiene for å bestille stemmesedler settes til 3O.april 20L9.
Frist for at partiene kan bestille manntall settes til 3O.april 2019.
Klagefrist for godkjente/forkastede listeforslag er syv dager etter offentliggiøringen av
overskriftene på de godkjente valglistene.

Vedlegg:
Ingen

Saksuúredning:
Frist for å søke fritak fra listeforslag
Valgstyret skal underrette alle kandidatene på valglisten i henhold til valgloven $ 6-6 (5) om at
de er satt opp på et listeforslag.
I underretningen skal det opplyses om grunnene for å kunne kreve seg fritatt for valg,
jf. $ 3-4 ved fylkestings- og kommunestyrevalg. Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå
på liste, kan ikke nekte å motta valg.
Frist for at partiene kan bestille stemmesedler
Etter valgforskriften $ 21 kan den tillitsvalgte for den enkelte valgliste for egen regning
bestille det antall stemmesedler vedkommende ønsker giennom valgstyret. Krav om
stemmesedler må fremsettes innen den füst valgstyret setter.

Frist for at partiene kan bestille manntall

Alle som stiller liste ved valget har rett til ett gratis papireksemplar av manntallet for
valgkretsen. Dette må bestilles av valgstyret i kommunen innen den fristen valgstyret setter.
Adgang til å bestille gjelder hovedorganisasjonen, ikke ungdomsorganisasjoner.
Forslagsstillerne kan ffi tilgang flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte
grupper av velgere (typisk førstegangsvelgere) dersom de selv bærer de ekstra kostnadene
knyttet til dette.

Klagefrist for eodkjente/forkastede listeforslag
Klage med krav om endring av valgstyrets eller fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller
forkaste et listeforslag,mä fremsettes innen sju dager etter offentliggiøringen av overskriftene
på de godkjente valglistene.
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Uttegging av manntall
Sammendrag
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for utlegging av manntall og opplyse om adgangen til, og
fremgangsmåten for å kreve feil rettet. Manntallet kan ikke legges ut på internett.

Rådmannens forslag til vedtak:
Manntallet skal så snart det er mulig, og til og med valgdagen, legges ut til ettersyn på følgende steder;
Loppa Rådhus og Loppa folkebibliotek
Øksfjord
Nuvsvåg
Nuvsvåg Dagligvare AS
Bergsrjord
Coft Buck's Eftf AS
Sandland
Hermes AS avdeling butikk Sør-Tverrfjord

krets
krets
krets
krets

Vedlegg:
Ingen

And re saksdok u menter (i kke ved lagt) :
Valgloven $ 2
Valgforskriften $ 4

Saksufredning:
Etter valglovens $ 2-6 skal manntallet så snart det lar seg gjøre legges ut til offentlig ettersyn, slik at de
stemmeberettigede kan sjekke om de er i manntallet og om de er registreft i riktig krets. Manntallet
skal ligge ute til og med valgdagen. Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også
om adgangen til, og fremgangsmåten for, å kreve feil rettet.
De som er folkeregistærtøft som bosatt i Loppa kommune pr 3O.juni (skjæringsdato) ivalgåret vil være
manntallsført i Loppa kommune. Manntallet vil bli oppdatert fortløpende frem mot valgdagen så lenge
det er praktisk mulig.

Valgstyret vil ikke motta manntallslistene før etter 11. juli og listene blir lagt ut da.

Vurdering
Kretsmanntall er tidligere utlagt i hver valgkrets tíl offentlig ettersyn. Det er en praksis som er godt
innarbeidet og Rådmannen ser ingen grunn til å foreslå endringer.
I tillegg til kunngjøring i Finnmark Dagblad og Altaposten vil det bli lagt ut manntallsinformasjon på
kommunens hjemmeside.
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Stemmesteder og
åpningstider

Ràdmannens forslag til vedtak:
Loppa kommune skal ha valgting på følgende steder mandag 9.september 2019;

ØPsf

iord Øksfjord Samfu

n

nsh us

Nuvsvåg Nuvsvåg Grendehus
Bergsfjord Bergsfjord samfu n nsh us
Sandland Sandland skole

10:00-19:00
12:00-15:00
12:00-15:00
12:00-15:00

Vedlegg:
Ingen

Saksufredning:
Valgdagen for Kommunestyre- og fflkestingsvalget 2019 er fastsatt til mandag 9.september 2019

Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fasetter åpningstiden ivalglokalene.
Etter valglovens kap. 9 5 9-3 kan stemmetiden mandag (som er den offisielle valgdagen) ikke i noe
tilfelle foregå senere enn kl. 21.00. For øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer
stemmetiden.
Lokale forhold kan noen steder tilsi ulik åpningstid ved stemmestedene i kommunen. Dette er det

anledning

til innenfor valglovens bestemmelser.

Vurdering:
Både stemmelokaler og åpningstider er foreslått som ved tidligere valg.

