
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Valgstyret 
Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus 
Dato: 29.05.2019 
Tidspunkt: 14:00 – 14:20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ørjan Albrigtsen ORD KP 
Irene Toresen VARAORD AP 
Ingrid Lønhaug MEDL SV 
Øystein Skallebø MEDL AP 
Vidar Langeland MEDL FRP 
Reidar Mæland MEDL H 
Hanne Høgstad MEDL SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader: 
Til innkalling: Ingen merknader. Møtet lovlig satt. 
Til sakslista: Ingen merknader. 
 

 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Cissel Samuelsen Rådmann 
Mattis Bårnes Konsulent v/ politisk sekretariat, arkiv og informasjon 

 
 
  



Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble 
vedtatt på møtet. 
 
 
 
 
Ørjan Albrigtsen   Øystein Skallebø   Hanne Høgstad 
 
 
 
 
 
  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 4/19 Godkjenning av listeforslag - 
kommunestyrevalget 2019 

 2019/108 

PS 5/19 Oppnevning av stemmemottakere under 
forhåndsstemming 

 2019/108 

PS 6/19 Delegering av myndighet ifm. valgavviklingen  2019/108 
 
 
  



PS 4/19 Godkjenning av listeforslag - kommunestyrevalget 2019 2019/108 

Saksprotokoll i Valgstyret - 29.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Valgstyret godkjenner listeforslag fra følgende partier:  
- Arbeiderpartiet  
- Kristelig folkeparti  
- Fremskrittspartiet  
- Høyre  
- Senterpartiet  
- Felleslista SV-Sosialistisk Venstreparti og RØDT 
 
Søkt fritak til følgende kandidater innfris: 
Trond Aardal – Arbeiderpartiet 
Alise Stabell Karlsen - Fremskrittspartiet 
 

Rådmannens innstilling 
 Valgstyret godkjenner listeforslag fra følgende partier:  
- Arbeiderpartiet  
- Kristelig folkeparti  
- Fremskrittspartiet  
- Høyre  
- Senterpartiet  
- Felleslista SV-Sosialistisk Venstreparti og RØDT 
 
Søkt fritak til følgende kandidater innfris: 
Trond Aardal – Arbeiderpartiet 
Alise Stabell Karlsen - Fremskrittspartiet 

PS 5/19 Oppnevning av stemmemottakere under forhåndsstemming 2019/108 

Saksprotokoll i Valgstyret - 29.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 
 
Spørsmål om habilitet for Helene Solvang, siden hun står som leder for valgkomiteen i 
Arbeiderpartiet. Dette sjekkes opp. Rådmann supplerer i Helene Solvang sitt sted om hun finnes 
innhabil. 

Vedtak: 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019: Som stemmemottakere ved forhåndsstemmegivning, og 
ved forhåndsstemmegivning på institusjon og ved ambulerende stemmegivning oppnevnes 
følgende personer: 



- Mattis Bårnes 
- Helene Solvang 
- Tone L. Nilsen 

 
Rådmann gis fullmakt til å supplere ved behov 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019: Som stemmemottakere ved forhåndsstemmegivning, 
og ved forhåndsstemmegivning på institusjon og ved ambulerende stemmegivning oppnevnes 
følgende personer: 

- Mattis Bårnes 
- Helene Solvang 
- Tone L. Nilsen 

 
Rådmann gis fullmakt til å supplere ved behov 

PS 6/19 Delegering av myndighet ifm. valgavviklingen 2019/108 

Saksprotokoll i Valgstyret - 29.05.2019  

Behandling: 
Votering: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Følgende fullmakter gis ifm. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 
 
Leder av valgstyret – sammen med valgansvarlig, gis følgende fullmakter: 

- Oppnevning av stemmestyrer. 
- Sette frist for, samt godkjenne søknader om å stemme hjemme. 
- Kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten 

for å kreve feil rettet. 
- Sette frist for bestilling av manntallseksemplar for forslagsstillere, samt informere om 

fremgangsmåte for bestilling, og regelverk for bruk av manntallseksemplar. 
- Sette frist for, samt orientere om fremgangsmåte for bestilling av stemmesedler til 

forslagsstillere. 
 
Rådmann – sammen med valgansvarlig, gis følgende fullmakter: 

- Oppnevning av tellekorps 
 

Rådmannens innstilling 
Følgende fullmakter gis ifm. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 
 
Leder av valgstyret – sammen med valgansvarlig, gis følgende fullmakter: 

- Oppnevning av stemmestyrer. 
- Sette frist for, samt godkjenne søknader om å stemme hjemme. 



- Kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til og fremgangsmåten 
for å kreve feil rettet. 

- Sette frist for bestilling av manntallseksemplar for forslagsstillere, samt informere om 
fremgangsmåte for bestilling, og regelverk for bruk av manntallseksemplar. 

- Sette frist for, samt orientere om fremgangsmåte for bestilling av stemmesedler til 
forslagsstillere. 

 
Rådmann – sammen med valgansvarlig, gis følgende fullmakter: 

- Oppnevning av tellekorps 


