
MØTEPROTOKOLL isloQ9 3

Valgstyret

Dato: 04.05.2016 kl. 15:00 —15:25

Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor

Arkivsak: 15/01246

Møtende Tore Haraldset (Nes bygdeliste), Astrid Brattested (Nes bygdeliste),

medlemmer: Endre Storhaug (H), Gerd Jorde (Sp).

Møtende Torill Thømt (uavhengig) møter for Knut Jakob Larsen.

varamedlemmer:

Forfall: Knut Jakob Larsen (uavhengig)

Andre: Mette Bråten (førstesekretær)

SAKSKART Side

Saker til behandling
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4/16 
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Nesbyen, 06.05.2016

fore

,£.,
Haraldset

møteleder

Rådgivende folkeavstemming 2016 - fastsetting av valgdagen

Rådgivende folkeavstemming 2016 - bestilling av
3

stemmesedler og manntall

Rådgivende folkeavstemming 2016 -sted for
4

forhåndsstemmegivning og oppnevning av stemmemottakere

Rådgivende folkeavstemming 2016 - utlegging av manntall 6
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Saker til behandling

1/16 Rådgivende folkeavstemming 2016 - fastsetting av valgdagen

Behandlet av Møtedato Saknr

1 Valgstyret 04.05.2016 1/16

Rådmannens innstilling:
Rådgivende folkeavstemming vedrørende ny kommunestruktur avholdes 12. juni.

Stemmested vil være Nes kommunehus med åpningstid kl 12.00 —20.00.

Behandling
Rådmannens innstilling vedtatt.

Valgstyret fattet enstemmig følgende

Vedtak
Rådgivende folkeavstemming vedrørende ny kommunestruktur avholdes 12. juni.

Stemmested vil være Nes kommunehus med åpningstid kl 12.00 —20.00.
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2/16 Rådgivende folkeavstemming 2016 - bestilling av stemmesedler og manntall

Behandlet av Møtedato Saknr

1 Valgstyret 04.05.2016 2/16

Rådmannens innstilling:
Det bestilles manntall ned til og med 16 år i løpet av året. Skjæringspunktet for manntallet

settes til 31.03.16

Det bestilles stemmesedler til bruk ved rådgivende folkeavstemming 2016.

Stemmesedlene skal være:

JA til kommunesammenslåing

NEI til kommunesammenslåing

Blank stemmeseddel

Det må fremgå av stemmesedlene at folkeavstemming gjelder sammenslåing med Gol

kommune.

Rådmannen v/enhet Fellestjenester gis ansvaret for bestilling av stemmesedler og manntall

til bruk rådgivende folkeavstemming vedrørende kommunestruktur

Behandling
Rådmannens innstilling vedtatt.

Valgstyret fattet enstemmig følgende

Vedtak
Det bestilles manntall ned til og med 16 år i løpet av året. Skjæringspunktet for manntallet

settes til 31.03.16

Det bestilles stemmesedler til bruk ved rådgivende folkeavstemming 2016.

Stemmesedlene skal være:

JA til kommunesammenslåing

NEI til kommunesammenslåing

Blank stemmeseddel

Det må fremgå av stemmesedlene at folkeavstemming gjelder sammenslåing med Gol

kommune.

Rådmannen v/enhet Fellestjenester gis ansvaret for bestilling av stemmesedler og manntall

til bruk rådgivende folkeavstemming vedrørende kommunestruktur
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3/16 Rådgivende folkeavstemming 2016 - sted for forhåndsstemmegivning og oppnevning
av stemmemottakere

Behandlet av Møtedato Saknr

1 Valgstyret 04.05.2016 3/16

Rådmannens innstilling:
Forhåndstemming i perioden uke 22 og 23/2016 skal foregå på Nes kommunehus,

Servicetorget, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen. Forhåndstemming foregår mandag —

fredag kl 09.00 —15.00

Forhåndstemming institusjon skal foregå på Elverhøy helsetun tirsdag 7. juni 2016 kl 16.00 —

18.00

Kunngjøring av all forhåndstemming bli annonsert i Hallingdølen og på kommunens

hjemmesider. Forhåndstemming institisjon skjer også ved oppslag på institusjonen.

Som mottakere av forhåndsstemmer oppnevnes:

Anne Sætre, Servicetorget

Ingunn Lundberg, Servicetorget

Harald Holum, Servicetorget

Torun T. Kolstad, Servicetorget

Wenke Rødningen, enhet Fellestjenester

Tone T. Endrerud, enhet Fellestjenester

Gunn Hilde Åmellem, enhet teknisk

Hanne Brunborg, enhet Fellestjenester

Ninna Viker, enhet teknisk

Mette Bråten, enhet Fellestjenester

Administrasjonen v/enhet Fellestjenester gis ansvar for å oppnevne eventuelt

stemmemottakere.

Behandling
Rådmannens innstilling vedtatt med følgende endring i siste setning: «Administrasjonen

v/enhet Fellestjenester gis ansvar for å oppnevne eventuelt flere stemmemottakere.

Valgstyret fattet enstemmig følgende

Vedtak
Forhåndstemming i perioden uke 22 og 23/2016 skal foregå på Nes kommunehus,

Servicetorget, Rukkedalsvegen 46, 3540 Nesbyen. Forhåndstemming foregår mandag —

fredag kl 09.00 —15.00

Forhåndstemming institusjon skal foregå på Elverhøy helsetun tirsdag 7. juni 2016 kl 16.00 —

18.00
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Kunngjøring av all forhåndstemming bli annonsert i Hallingdølen og på kommunens

hjemmesider. Forhåndstemming institisjon skjer også ved oppslag på institusjonen.

Som mottakere av forhåndsstemmer oppnevnes:

Anne Sætre, Servicetorget

Ingunn Lundberg, Servicetorget

Harald Holum, Servicetorget

Torun T. Kolstad, Servicetorget

Wenke Rødningen, enhet Fellestjenester

Tone T. Endrerud, enhet Fellestjenester

Gunn Hilde Åmellem, enhet teknisk

Hanne Brunborg, enhet Fellestjenester

Ninna Viker, enhet teknisk

Mette Bråten, enhet Fellestjenester

Administrasjonen v/enhet Fellestjenester gis ansvar for å oppnevne eventuelt flere

stemmemottakere.
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4/16 Rådgivende folkeavstemming 2016 - utlegging av manntall

Behandlet av Møtedato Saknr

1 Valgstyret 04.05.2016 4/16

Rådmannens innstilling:
Manntall legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, Nes kommunehus så snart det lar

seg gjøre etter mottak.

Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Kunngjøring om utlegging av manntallet annonseres i Hallingdølen og på kommunens

hjemmesider.

Behandling
Rådmannens innstilling vedtatt.

Valgstyret fattet enstemmig følgende

Vedtak
Manntall legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget, Nes kommunehus så snart det lar

seg gjøre etter mottak.

Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Kunngjøring om utlegging av manntallet annonseres i Hallingdølen og på kommunens

hjemmesider.
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