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Valg av stemmestyrer for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 i Halden
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget høsten 2019 skal Halden kommune ha 7 stemmekretser, jfr.
valgstyrets vedtak i sak PS 2019/6. Hver krets skal ha et stemmestyre for å administrere
valggjennomføringen på stemmestedet, jfr. valglovens § 4-2: «Foregår stemmegivningen på flere steder
i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert
sted». I Halden er oppnevning av stemmestyrene delegert til valgstyret.
Rådmannens innstilling:
1. Som stemmestyrer velges:
Krets
01 Halden
01 Halden
01 Halden
01 Halden
02 Hjortsberg
02 Hjortsberg
02 Hjortsberg
02 Hjortsberg
03 Låby
03 Låby
03 Låby
03 Låby
04 Berg
04 Berg
04 Berg
04 Berg
05 Tistedal
05 Tistedal
05 Tistedal
05 Tistedal
06 Idd
06 Idd
06 Idd
06 Idd
07 Prestebakke
07 Prestebakke
07 Prestebakke
07 Prestebakke

Navn
Thor Egil Sætre
Olav Kolstad
Bitte Gimming
Anne-Marthe Bye
Eirik Milde
Ruth Danielsen
Turid Kraft
Annveig Stene
Odd Riise
Tom Børresen
Therese Andersen
Merete Ragnar
Yngvar Holt
Harald Bjerge
Elisabeth Giske
Caroline Stalder-Hansen
Jo Vole
Tove Harboe
Per Øivind Mo
Thoril Lauritzen
Hans Mebust
Rolf Odberg
Advije Kajtazi
Lanie Tran
Bjørn Ståhl
Jan Håkon Hansen
Inger Lise Signebøen
Anne Jansen

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Sekretær
Leder
Nestleder
Medlem
Sekretær
Leder
Nestleder
Medlem
Sekretær
Leder
Nestleder
Medlem
Sekretær
Leder
Nestleder
Medlem
Sekretær
Leder
Nestleder
Medlem
Sekretær
Leder
Nestleder
Medlem
Sekretær

Adresse
Skifervn. 12, 1784 Halden
Repslagergt 14, 1776 Halden
Peder Colbjørnsensgt. 1, 1767 Halden
Hårbyløkka 4, 1794 Sponvika
Marmorvn 62, 1784 Halden
Glimmerveien 3, 1784 Halden
Kirkeveien 11, 1791 Tistedal
Stenliveien 24, 1785 Halden
Furuveien 4, 1781 Halden
Wærnsgt. 9, 1776 Halden
Båstadlundveien 71B, 1781 Halden
Stangeløkkevn 6, 1778 Halden
Fjerdingvn 900, 1763 Halden
Hofgårdløkkvn 10, 1777 Halden
Refneveien 42C, 1771 Halden
Stenrødveien 48, 1784 Halden
Mette Mengsgt. 7, 1776 Halden
Bjerklundveien 9, Tistedal
Nygårdsgt. 520, 1763 Halden
Landstadsv 11, 1781 Halden
Gamle Sørhaugen 25, 1767 Halden
Blokkveien 24, 1785 Halden
Låbyveien 21B, 1781 Halden
Juniveien 23, 1793 Tistedal
Kitterødgatene 7, 1765 Halden
Sundsliåsen 9, 1765 Halden
Enningdalsåsen 5, 1765 Halden
Hov Vestre, 1765 Halden

2. Dersom det i perioden fram til valgtinget skulle oppstå en situasjon med utilstrekkelig antall
medlemmer i et eller flere stemmestyrer, gis rådmannen fullmakt til å komplettere stemmestyrene
med nye medlemmer. Nye medlemmer meldes til valgstyret som referatsak.
3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med et tilstrekkelig antall valgfunksjonærer for hvert
stemmested i tillegg til de valgte stemmestyrene.

Saksutredning:
Det skal velges stemmestyrer til følgende valgkretser/stemmesteder
01 Halden
02 Hjortsberg
03 Låby
04 Berg
05 Tistedal
06 Idd
07 Prestebakke

Folkets Hus (nytt!)
Hjortsberghallen
Låby skole, gymsal
Berg skole, gymsal
Tistedal skole, kultursal
Risum u.skole, gymsal
Prestebakke samfunnshus

Hvem kan velges til stemmestyrene?
Kommunelovens regler om valg av faste utvalg (koml § 10) gjelder for stemmestyrene. Det kan velges
kommunalt ansatte, politikere eller andre personer, så fremt disse er folkeregisterført som bosatt i Halden.
Dersom politikere velges, bør det tilstrebes at disse har bakgrunn fra flere ulike partier.
Til stemmestyrene kan ikke velges personer som står oppført på valgliste til kommunestyre- eller
fylkestingsvalget, jfr. valglovens § 9-3, 4. ledd: «Kandidat som er oppført på valgliste ved
kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i
vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget,
kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende
fylke».
Oppnevningsmetode:
Halden kommune har fram til og med valget i 2015 praktisert direkte forslag på personnavn når
oppnevning av stemmestyrer foretas i valgstyrets møte. Dette har imidlertid ført til at flere av
stemmestyremedlemmene senere har takket nei til oppnevningen, og oppnevningssaken har dermed måttet
bli lagt fram for valgstyret for ny behandling. Ved valget i 2017 valgte rådmannen å legge fram en
innstilling, dvs. forslag til navn på personer som alle er forespurt og har sagt seg villig til å fungere i
stemmestyret – forutsatt valgstyrets oppnevning.
Løsningsalternativ 1:
Med bakgrunn i positive erfaringer fra 2017 har rådmannen valgt samme strategi ved årets valg,
dvs. det fremmes en innstilling med navn på forespurte kandidater.
Løsningsalternativ 2:
Valgstyret fremmer selv navneforslag og vedtar disse i møtet.
Løsningsalternativ 1 – rådmannens vurderinger:
Rådmannens navneforslag tar i stor grad utgangspunkt i listene over valgfunksjonærer fra 2017, dvs.
personer som har erfaring med valggjennomføringen – som medlem av stemmestyre eller som vanlig
valgfunksjonær. Det er også tilstrebet en viss grad av «fornyelse» og videreføring av kompetanse i
stemmestyrene ved å forsøke å rekruttere personer som bidrar til å redusere gjennomsnittsalderen. Siden

det forutsettes at stemmestyremedlemmene i hovedsak er til stede i valglokalene hele mandagen, har det
likevel vist seg å være lettest å få positivt svar fra de som ikke er yrkesaktive eller i utdanning.
Når det gjelder stemmestyresekretærene foreslår rådmannen at det benyttes ansatte i kommunens
administrasjon – dette bl.a. av hensyn til at det skal være praktisk og enkelt å gjennomføre en mer
omfattende opplæring for disse. Stemmestyrene plikter å benytte valgadministrasjonssystemet EVA for
protokollering av all aktivitet i løpet av valgdagene og ved opptelling, og det legges opp til at sekretærene
tar seg av denne oppgaven.
Konklusjon:
Rådmannen har i sin innstilling gjort en fordeling av forespurte kandidater på stemmestedene, samt
foreslår at administrasjonen gis fullmakt til å komplettere stemmestyrene i fall det skulle oppstå et slikt
behov. Det foreslås at det velges 4 personer til hvert styre – dette for å sikre fortsatt beslutningsdyktighet
om det skulle oppstå sykdom eller annet akutt forfall.
I tillegg til stemmestyrene vil det ved avvikling av valget være behov for å bemanne valgorganisasjonen
med valgfunksjonærer, som utfører oppgaver under ledelse av stemmestyrene. Rådmannen foreslår at
administrasjonen gis fullmakt til å engasjere det nødvendige antall valgfunksjonærer.
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