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Hattfjelldal kommune 

 

 

Møtebok 
for 

 

Utvalg: Valgstyret 
Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen 
Dato: 20.04.2016 
Tidspunkt:  17:45 – 18:15  
 

 
Medlemmer:  

SP – Harald Lie (Ordfører)  
SP – Malin Torgersen (representante)  
BL – Trine Thorsen Bolstad (varaordfører)  
AP – Asgeir Almås (representant)  
AP – Lisbeth Krutnes (representant)  

 
Forfall:  
 
Vararepresentanter:  
 
Fra administrasjonen møtte:  

Rådmann Stian Skjærvik  
Formannskapssekretær Mona Vik Larsen 

 
 
Av  5 medlemmer møtte 5 Totalt frammøtte: 5 

 

 
Følgende saker ble behandlet: 
Sak nr. Sakstittel 
003/16 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing - oppnevning av 

stemmemottakere, valgfunksjonærer og opptellingsansvarlig. 
004/16 Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing - Godkjenning av 

stemmesedler 
 
 
 
 
Underskrifter: 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FE-010 
16/505 
16/3269 
Marit Hatten 
11.04.2016 

 

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing - 
oppnevning av stemmemottakere, valgfunksjonærer og 
opptellingsansvarlig. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Valgstyret 20.04.2016 003/16 

  
 

     0 

Ordførers  innstilling 
Som forhåndsstemmemottakere i perioden 09.05.16 – 20.05.16 velges: Servicekontoret. 
 
Som valgfunksjonærer/stemmemottakere på valgdagen 23.05.16 velges: 
 
Hattfjelldal stemmekrets  
Leder: Asgeir Almås  
Medlem: Malin Torgersen 
 
Susendal stemmekrets                
Leder: Trine Bolstad  
Medlem: Hilde Bråten 
 
Varntresk stemmekrets               
Leder: Harald Lie  
Medlem: Lisbet Krutnes  
         
Som valgansvarlige for den praktiske valggjennomføringen velges: 
Line Sandnes og Marit Hatten 
 
Som opptellingskomite velges: Valgstyret. 
 
 
20.04.2016 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
Ordførers innstilling enstemmig vedtatt. 
 
VS-003/16 Vedtak: 
Som forhåndsstemmemottakere i perioden 09.05.16 – 20.05.16 velges: Servicekontoret. 
 
Som valgfunksjonærer/stemmemottakere på valgdagen 23.05.16 velges: 
 
Hattfjelldal stemmekrets  
Leder: Asgeir Almås  
Medlem: Malin Torgersen 
 
Susendal stemmekrets                
Leder: Trine Bolstad  
Medlem: Hilde Bråten 
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Varntresk stemmekrets               
Leder: Harald Lie  
Medlem: Lisbet Krutnes  
         
Som valgansvarlige for den praktiske valggjennomføringen velges: 
Line Sandnes og Marit Hatten 
 
Som opptellingskomite velges: Valgstyret. 
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Habilitet i forvaltningen: 
 
 
Saksopplysninger: 
For gjennomføring av rådgivende folkeavstemning i Hattfjelldal kommune, må det oppnevnes 
følgende: 

 Stemmemottakere – forhåndsstemmer. 

 Valgfunksjonærer/stemmemottakere – valgdagen 

 Opptellingskomite 
 
Det må også velges to personer som har ansvaret for den praktiske valggjennomføringen. 

 
Vurdering: 
Servicekontoret mottar forhåndsstemmer ved kommune/fylkestingsvalg og stortingsvalg, så det 
er naturlig at dette også skjer ved folkeavstemningen.  
Valgstyret bør være stemmestyre og opptellingsansvarlige. 
 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Møte- og kjøregodtgjøring.  Overtidsbetaling (forhåndsstemming etter arbeidstid). 
 
 
Kontering: 

10800.206.100 

 
 
Konklusjon/anbefaling: 

Se ordførers innstilling. 

 
 
 
 
 
Marit Hatten 
arbeidsleder 
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Hattfjelldal kommune Arkivkode: 
Arkivsak: 
JournalpostID: 
Saksbehandler 
Dato: 

FE-010 
16/505 
16/3402 
Marit Hatten 
14.04.2016 

 

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing - 
Godkjenning av stemmesedler 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Valgstyret 20.04.2016 004/16 

  
        

Rådmannens innstilling 
Valgstyret vedtar å benytte følgende spørsmålsstillinger med 3 hovedalternativ i den 
rådgivende folkeavstemmingen: 
 
Skal Hattfjelldal kommune bli en del av en storkommune? 

 JA (med 4 alternativ) 
 NEI 
 VET IKKE = blank stemmeseddel 

 
I JA-seddelen skal det være 4 alternative forslag til ny kommune: 

 Hattfjelldal, Grane og Vefsn skal sammen etablere en ny kommune 
 Hattfjelldal og Grane skal sammen etablere en ny kommune 
 Hattfjelldal og Vefsn skal sammen etablere en ny kommune 
 Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes skal sammen etablere en ny kommune 

 
20.04.2016 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 

Valgstyret diskuterte seg frem til følgende endringsforslag 
 
«Skal Hattfjelldal kommune bli en del av en storkommune?» 
Erstattes med «Skal Hattfjelldal kommune bli en del av en ny kommune?» 
 
I JA-seddelen nest siste alternativ, byttes Vefsn ut med Hemnes. 
 
I JA-seddelen sine alternativer, skal det ikke være tekst etter de foreslåtte kommunene. 
 
Svarboksene i stemmesedlene skal være like store, og ha sort tekst. 
 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
VS-004/16 Vedtak: 

Valgstyret vedtar å benytte følgende spørsmålsstillinger med 3 hovedalternativ i den rådgivende 

folkeavstemmingen:  
Skal Hattfjelldal kommune bli en del av en ny kommune?  

 JA (med 4 alternativ)  
 NEI  
 VET IKKE = blank stemmeseddel  

 
I JA-seddelen skal det være 4 alternative forslag til ny kommune:  
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 Hattfjelldal, Grane og Vefsn   
 Hattfjelldal og Grane  
 Hattfjelldal og Hemnes  
 Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes  

 

Svarboksene i stemmesedlene skal være like store, og ha sort tekst. 
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Habilitet i forvaltningen: 
Ingen administrativ inhabilitet. 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
14.04.2016 108978 Stemmesedler.PDF 
 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Hattfjelldal Kommunestyre vedtok i sak 113/15 den 16.12.2015 å gjennomføre rådgivende 
folkeavstemning om kommunesammenslåing. I Valgstyret sak 1/16 den 05.04.2016 ble det 
bl.a. vedtatt at valgdato er 23.05.2016.  
 
Innholdet i avstemmingen, dvs. hva det spørres om, må godkjennes av valgstyret. Ettersom 
Grane kommunen skal gjennomføre samme type folkeavstemming med samme tema og 
bakgrunn, finner en det naturlig å se hen til de spørsmålstillinger som de har benyttet. 
 
Det legges opp til bruk av 3 alternative stemmesedler med «JA», «NEI» og «VET IKKE».  I 
stemmeseddelen for «JA», så settes det opp 4 alternative forslag til ny kommune. Disse er: 

 Hattfjelldal, Grane og Vefsn skal sammen etablere en ny kommune 

 Hattfjelldal og Grane skal sammen etablere en ny kommune 

 Hattfjelldal og Vefsn skal sammen etablere en ny kommune 

 Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes skal sammen etablere en ny kommune 

 
Det skal i god tid før valget (forhåndsvalget) informeres til innbyggerne om hva 
folkeavstemmingen omfatter og hva som skal stilling til. Valgmulighetene skal derfor være 
med i ett informasjonsskriv som skal sendes ut til alle husstander i kommunen. 
 
 
Vurdering: 
Det legges altså frem forslag på stemmesedler likelydende med det Grane kommune har 
valgt å benytte. 
  
 
Forslag på stemmesedler: 
 
Skal Hattfjelldal kommune bli en del av en storkommune? 

 JA (med 4 alternativ) 

 NEI 

 VET IKKE = blank stemmeseddel 
 
I Ja-seddelen er det fremmet 4 forslag til alternative storkommuner: 

 Hattfjelldal, Grane og Vefsn skal sammen etablere en ny kommune 

 Hattfjelldal og Grane skal sammen etablere en ny kommune 

 Hattfjelldal og Vefsn skal sammen etablere en ny kommune 

 Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes skal sammen etablere en ny kommune 
 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Ingen 
 
Marit Hatten 
arbeidsleder 


