
 

Levanger kommune 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Levanger Valgstyre 

Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus 

Dato: 11.05.2016 

Tid: 08:00 

 

Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er 

inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf. 74 05 27 16,  

eller e-post: rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksnr Innhold 

PS 5/16 Godkjenning av protokoll 

PS 6/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - forhåndsstemming 

PS 7/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - utforming av 

stemmesedler 

PS 8/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - stemmestyrer 

PS 9/16 Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - stemmesteder valgdag 

 

 

 

 

Levanger, den 6. mai 2016 

 
 

Robert Svarva 

Ordfører 

 

mailto:rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
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Levanger kommune 
Sakspapir 

 

 

 

Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - forhåndsstemming 

 
Saksbehandler:  

E-post:  

Tlf.:  

Rita-Mari Keiserås 

rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no  

74052716 

 

Arkivref: 

 2016/1308 - /  

 

 
Saksordfører: (Ingen) 

Utvalg  Møtedato Saksnr. 

Levanger Valgstyre 11.05.2016 6/16 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Ordinær forhåndsstemmegivning i Levanger kommune foregår i servicekontoret i 

Levanger rådhus i tiden 19. mai til og med 3. juni 2016. 

 

Forhåndsstemmegivningen foregår i den ordinære åpningstiden (man-fre kl. 09.00-

15.30). I tillegg holdes det åpent lørdag 21. mai kl. 10.00-14.00 og lørdag 28. mai kl. 

10.00-14.00. 

 

Det skal mottas forhåndsstemmer ved følgende institusjoner i Levanger kommune: 

 Skogn helsetun  

 Breidablikktunet  

 Levanger Bo- og aktivitetssenter  

 Ytterøy helsetun  

 Levanger videregående skole  

 Ungdomsskolene: Levanger, Skogn, Åsen og Ytterøy 

 

Rådmannen får fullmakt til å utpeke forhåndsstemmemottakere. 

 

Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til torsdag 2. juni 

2016. 

 

Hjemmel/bakgrunn for saken: 

Kommunestyrets vedtak, sak 15/16. 

Formannskapets møte 4.5.16. 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Kapittel 8 i valgloven og valgforskriftens kapittel 6 omhandler 

mailto:rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/160316/#15
http://www.lovdata.no/all/hl-20020628-057.html#map008
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20030102-0005-006.html
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forhåndsstemmegivningen. 

 

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 15/16 angående kommunereformen og 

rådgivende folkeavstemning. Kommunestyret vedtok å gi valgstyrets leder i samarbeid 

med administrasjonen å ta avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning 

 

Kommunestyret vedtok 23. mai 2016 som folkeavstemningsdag. Denne datoen er av 

formannskapet i møte 4. mai 2016, flyttet til 6. juni 2016. 

 

Når det gjelder forhåndsstemming har kommunestyret vedtatt at det skal foregå på 

servicekontoret i perioden 2. mai til og med 20.mai. Disse datoene er av formannskapet i 

møte 4. mai 2016, flyttet til perioden 19. mai 2016 til 3. juni 2016. 

 

Valgstyret skal oppnevne stemmemottakere og legge til rette for forhåndsstemmegivning 

i tråd med valglovens § 8-2 til § 8-5 så langt det er relevant. 

 

Kommunestyret har vedtatt at det skal brukes brevstemmegivning i stedet for normal 

tidligstemming, utenriksstemming og stemmegivning innenriks for de som ikke har 

mulighet til å avgi ordinær forhåndsstemme eller være til stede på 

folkeavstemningsdagen. Brevstemmer mottas fra 19. mai t.o.m. valgdagen kl 21.00. På 

grunn av manglende legitimasjonskontroll, behandles og telles disse stemmene 

tilsvarende regler for mottatte stemmer på valgdagen, d.v.s. etter at 

avkryssingsmanntallene er mottatt fra kretsene  

 

Ved ordinære valg har vi under forhåndsstemming hatt tilgang til manntall via sentralt 

elektronisk valgsystem (EVA). Dette systemet blir ikke tilgjengelig ved gjennomføring 

av folkeavstemninger. Vi vil derfor ved dette valget bruke papirmanntall under 

forhåndsstemmeperioden. Rutinene til bruk for forhåndsstemmemottakere vil bli 

tilpasset dette. Det legges opp til at den ordningen som er brukt ved de siste ordinære 

valgene ved at velger legger stemmeseddel rett i urna følges, og da så langt som mulig i 

henhold til valglovens regler.  

 

Valgstyret må fatte vedtak om forhåndsstemmegivning på institusjoner. 

 

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes 

forhåndsstemmegivning, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de 

oppholder seg, jf. valgloven § 8-3 sjette ledd. Søknadsfristen for å avgi ambulerende 

stemmegivning skal fastsettes av valgstyret, til et tidspunkt mellom tirsdag og fredag den 

siste uken før valget. 

 

Vurdering: 

Kommunestyret har allerede vedtatt at servicekontoret skal være sted for 

forhåndsstemmegivningen. Rådmannen vil foreslå at åpningstiden for 

forhåndsstemmegivning settes til den ordinære åpningstiden for servicekontoret (0900-

1530). I tillegg foreslås at åpningstiden utvides ved at det kan avgis forhåndsstemme i 

servicekontoret også lørdagene 21. og 28. mai 2016. 

 

I Levanger kommune ble det ved siste ordinære valg avholdt forhåndsstemmegivning 

ved følgende institusjoner: 
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Skogn helsetun, Breidablikktunet, Levanger Bo- og aktivitetssenter, Ytterøy helsetun, 

Sykehuset Levanger, Levanger Videregående skole, Nord Universitet (HiNT), Skogn 

folkehøgskole 

 

Ved folkeavstemninga skal det kun mottas forhåndsstemmer fra manntallsførte i egen 

kommune. Rådmannen ser det ikke som nødvendig at det blir avholdt 

forhåndsstemmegivning ved Skogn folkehøgskole, Nord Universitet og Sykehuset 

Levanger. Ambulerende stemmegivning kan brukes ved eventuelt behov. 

 

Kommunestyret har vedtatt at den nedre aldersgrense for stemmerett ved den rådgivende 

folkeavstemningen settes til fylte 16 år i løpet av året (født 2000 eller eldre). Det bør 

derfor legges opp til at det skal være forhåndsstemmemottak ved ungdomsskolene i 

kommunen. 

 

Frist for innsendelse av søknad om ambulerende stemmegivning settes til torsdag 2. juni 

2016. 
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Levanger kommune 
Sakspapir 

 

 

 

Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - utforming av stemmesedler 

 

 
Saksbehandler:  

E-post:  

Tlf.:  

Rita-Mari Keiserås 

rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no  

74052716 

 

Arkivref: 

 2016/1308 - /  

 

 
Saksordfører: (Ingen) 

Utvalg  Møtedato Saksnr. 

Levanger Valgstyre 11.05.2016 7/16 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Til rådgivende folkeavstemming i Levanger kommune skal det brukes en stemmeseddel 

der det skal krysses for: JA, NEI eller BLANK 

 

Overskriften på stemmeseddelen skal være:  

Stemmeseddel. Rådgivende folkeavstemning 6.6.16 om sammenslåing av Levanger og 

Verdal kommuner. 

 

Spørsmålet det skal stemmes over på den rådgivende folkeavstemningen er: 

Skal Levanger kommune slå seg sammen med Verdal kommune? 

 

Stemmeseddelen til bruk ved rådgivende folkeavstemning utformes slik som foreslått i 

vedlagte eksempel. 

  

Hjemmel/bakgrunn for saken: 

Kommunestyrets vedtak, sak 15/16. 

Formannskapets møte 4.5.16. 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 15/16 angående kommunereformen og 

rådgivende folkeavstemning og formannskapets møte 4.5.16. Valgstyret er delegert 

fullmakt til å bestemme den endelige utformingen på stemmesedler.  

 

Stemmesedler ved folkeavstemninger kan utformes på flere måter. Det finnes likevel to 

hovedmåter:  

a) En stemmeseddel der det krysses av for enten Ja eller Nei (la være å sette kryss = 

blank stemme)  

mailto:rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/160316/#15
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b) Tre sedler: en med Ja - en med Nei og en Blank.  
 

Fordelen med alternativ a) er at man trenger færre stemmesedler noe som er billigere og 

mer praktisk, spesielt i forbindelse med ambulerende stemmegivning (institusjoner og 

skoler) og forhåndsstemmegivning. Ulempen er at det kan oppstå tvil om hvilket 

alternativ det er krysset av for, og at opptellingsprosessen derfor kan bli noe 

vanskeligere.  

Fordelene med alternativ b) er at det kan være enklere for velgeren å velge seddel uten at 

penn må brukes for avkrysning. Tellingen blir enklere da en slipper å bruke tid på blant 

annet verifisering av kryss. 

 

Prøving av stemmesedler er hjemlet i valgloven § 10-3 og valgforskriften kapittel 8. 

 

Vurdering: 

Ved utforming av stemmeseddel til den rådgivende folkeavstemningen må man ta 

utgangspunkt i hvordan man best mulig kan tilrettelegge slik at det blir enklest mulig for 

velger og slik at færrest mulig stemmesedler må forkastes. Begge alternativene vil ved 

god tilrettelegging hensynta dette. Det ses også på som en fordel at Levanger kommune 

og Verdal kommune utformer sine stemmesedler noenlunde likt. Rådmannen vil på 

bakgrunn av dette anbefale alternativ a), som da er det samme alternativ som det 

innstilles på overfor valgstyret i Verdal kommune.   

 

Rådmannen mener at det er riktig at velgeren skal ha mulighet for å stemme blank også 

ved folkeavstemning, noe som er en plikt å legge til rette for ved ordinære valg, jfr. 

valgforskriften §20. 

 

Det legges opp til at vanlig A4-kopipapir brukes, og at det på utsiden blir lagt rastetrykk 

slik at en ikke kan se gjennom hva velgeren har stemt. Forslag på utforming av sedlene: 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57#KAPITTEL_10
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-01-02-5#KAPITTEL_8
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Levanger kommune 
Sakspapir 

 

 

 

Kommunereformen - rådgivende folkeavstemning - stemmestyrer 

 

 
Saksbehandler:  

E-post:  

Tlf.:  

Rita-Mari Keiserås 

rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no  

74052716 

 

Arkivref: 

 2016/1308 - /  

 

 
Saksordfører: (Ingen) 

Utvalg  Møtedato Saksnr. 

Levanger Valgstyre 11.05.2016 8/16 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

1. I forbindelse med rådgivende folkeavstemning mandag 6. juni 2016, velges følgende 

som medlemmer, ledere og nestledere til stemmestyrene: 

 
Nesheim:   Mule:  
Jens Ludvik Jenssen, leder  Randi Haugskott, leder 

Sissel Jørstad, nestleder  Per Henrik Bykvist, nestleder 

Sturla Lorås  Jostein Kålen 

Martin Bjørnaas  Ann Karin Sliper 

Gro Toldnes   

Anne Grete Krogstad   

   

Lysaker:   Hegle:  
Stig Hallvard Søraker, leder  Vegard Riseth Granaune, leder 

Gerd Haugberg, nestleder  Annikken Kjær Haraldsen, nestleder 

Inge Arild Arntsen  Tove Randi Olsen 

Bodil Rønning  Hans-Fredrik Donjem 

Linda Nøstvold Svendgård  Jørn Ragnar Eriksen 

  Berit Johansen 

   

Tuv:   Okkenhaug:  
Leif K. Lorentsen, leder  Hilde Haugan Hynne, leder 

Ingrid Brattgjerd, nestleder  Sigbjørn Matberg, nestleder 

Berit Ronglan  Geir Ole Nilsen 

Arve Brenne  Heidi Munkeby Fenne 

   

Markabygda:   Halsan:  
Øystein Sjevelås, leder  Marit Wangberg, leder 

Guri Alstad, nestleder  Terje Lund, nestleder 

Mildrid A. Hjelmstadbakk  Grete Hokstad 

Asle Granås  Bjørn Heggelund 

mailto:rita.mari.keiseras@levanger.kommune.no
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Ekne:   Levanger  
Knut Jostein Brenne, leder  Einar Bangstad, leder 

Berit Sunnset Voldseth, 

nestleder 

 
Anne Grete Hojem, nestleder 

Marianne Kjeldsen Dalen  Eivind Aamot 

Lars M. Nordgård  Marit Heistad 

  Rune Reinsborg 

Åsen:   Wenche Westrum Sundal 

Grete Lillenes, leder   

Kjell Olav 

Einarsve,nestleder 

 Ytterøy:  
Stein Ove Winnberg, leder 

Hilde Flekstad  

Håvar Skjesol 

 
Tove Åsmul, nestleder 

  Kathrine Nøst 

  Karl Laugsand 

  
 

2. Valgstyrets leder/sekretær kan i samråd med stemmestyrets leder frita medlemmer 

for tjeneste i stemmestyret og foreta suppleringsvalg til det enkelte stemmestyre når 

dette er nødvendig. 

  

Hjemmel/bakgrunn for saken: 

 Kommunestyrets vedtak, sak 15/16. 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 15/16 angående kommunereformen og 

rådgivende folkeavstemning.  

 

Valglovens regler skal følges så langt det er mulig.  

 

I hvert valglokale i kommunen skal et eget stemmestyre lede gjennomføringen av 

folkeavstemningen på valgdagen. Stemmestyret skal bestå av minst tre medlemmer. 

Enhver som har stemmerett og er manntallsført i kommunen ved valget er valgbar og har 

plikt til å motta valg til stemmestyret. Stemmestyret skal ha kjønnsmessig balanse, og det 

skal velges leder og nestleder. 

 

Siden det er snakk om en folkeavstemning og ikke et listevalg, kommuner valglovens § 

9-3 (4) ikke til anvendelse, slik at kommunestyremedlemmer også kan være 

valgfunksjonærer. 

 

Vurdering: 

Det er en fordel at medlemmene har kjennskap til valgavvikling, slik at en har i 

hovedsak valgt å ta med personer fra stemmestyrene for valget i 2015. Da en ser for seg 

http://www.levanger.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/160316/#15
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en noe enklere avvikling i valglokalet og kortere åpningstid foreslås noe færre 

medlemmer i stemmestyrene enn ved ordinært valg.  

 

Etter kommunelovens § 36.2 skal begge kjønn være representert med minst 40 % i 

kommunale utvalg og nemnder. Dette er hensyntatt. 

 

Det vil bli gitt egen opplæring i forkant av valget.  

 

Rådmannen innstiller på at valgstyrets leder/valgstyrets sekretær i samråd med 

stemmestyrets leder får myndighet til å innvilge fritak ved søknad, og supplere 

stemmestyrer ved behov.   

 

Ved tidligere valg har stemmestyremedlemmene etter regning fått dekt tapt 

arbeidsfortjeneste, jfr. kommunens reglement for godtgjøring. Likeså har det blitt 

utbetalt kjøregodtgjøring etter statens satser.  

 

Når det gjelder godtgjøring ble det for valget 2015 vedtatt følgende satser: 

Leder: kr. 1.000,- 

Nestleder og øvrige medlemmer: kr. 500,-  

 

Kostnadene for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning regnskapsførers som 

politisk virksomhet og vil i stor grad være finansiert med ekstraordinære skjønnsmidler 

det er søkt fylkesmannen om. Kommunen har imidlertid ikke fått tildelt mer enn 

halvparten av det omsøkte beløp, så det er grunn til å regne med en egenandel som en får 

komme tilbake til ved revidering av budsjett for 2016. 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/all/hl-19920925-107.html#36

