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Midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven grunnet Covid-19
I Stortingsmøte 25. mars 2021 ble det vedtatt en midlertidig endring i valgloven og
kommuneloven for å avhjelpe negative konsekvenser av Covid -19. Endringene oppheves 1.
januar 2022.
Følgende endringer er tred i kraft:
I lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer gjøres følgende
endringer:
Ny § 8-1 a skal lyde:
§ 8-1 a Adgang til å fravike kravet om to stemmemottakere ved stortingsvalget i 2021
Dersom det på grunn av et lokalt utbrudd av covid-19 er nødvendig for å sikre at velgerne får
anledning til å stemme, kan valgstyret selv fravike kravet i § 8-1 femte ledd ved mottak av
stemmer etter § 8-3 annet ledd bokstav a, § 8-3 b og § 8-3 c annet ledd.
Ny § 8-3 a skal lyde:
§ 8-3 a Valglokaler som består av flere rom ved stortingsvalget i 2021
Ved stortingsvalget i 2021 kan et valglokale bestå av flere rom som henger sammen.
Ny § 8-3 b skal lyde:
§ 8-3 b Ambulerende stemmegivning ved sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt på grunn av
covid-19 ved stortingsvalget i 2021.
(1) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan
avgi stemme etter § 8-3 annet ledd på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet
covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme ved stortingsvalget i 2021 der de
oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredagen før
valgdagen. Valgstyret skal kunngjøre søknadsfristen.
(2) Ved stortingsvalget i 2021 gjelder ikke § 8-3 sjette ledd.
Ny § 8-3 c skal lyde:
§ 8-3 c Forhåndsstemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19 ved
stortingsvalget i 2021
(1) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som er i pålagt
karantene grunnet covid-19, skal ved stortingsvalget i 2021 forhåndsstemme på egnet sted
bestemt av valgstyret.
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(2) Velgere som er i karantene, og som ikke kan avgi stemme etter første ledd, kan etter søknad
til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til
kommunen innen kl. 10 på fredagen før valgdagen. Valgstyret skal kunngjøre søknadsfristen.
Ny § 8-7 skal lyde:
§ 8-7 Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av forhåndsstemmegivningen ved
stortingsvalget i 2021.
Departementet kan gi forskrift om tiltak for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring
av forhåndsstemmegivningen ved stortingsvalget i 2021, blant annet gjennom
kontaktreduserende tiltak og hygienetiltak.
Ny § 9-3 a skal lyde:
§ 9-3 a Adgang til å benytte valglokaler utenfor stemmekretsen ved stortingsvalget i 2021
Et valglokale ved stortingsvalget i 2021 kan ligge utenfor stemmekretsen.
Ny § 9-3 b skal lyde:
§ 9-3 b Adgang til å opprette ekstra valglokaler ved stortingsvalget i 2021
(1) Ved lokale utbrudd av covid-19 kan valgstyret ved stortingsvalget i 2021 selv opprette ekstra
valglokaler for en stemmekrets.
(2) Hvis en stemmemottaker i et valglokale etter første ledd ikke kan sette kryss ved velgerens
navn i manntallet, skal stemmemottakeren stemple stemmeseddelen før velgeren selv legger
den i en stemmeseddelkonvolutt og limer konvolutten igjen. Stemmemottakeren legger
stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, limer omslagskonvolutten igjen og påfører
den velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato. Velgeren legger omslagskonvolutten i en
urne.
Ny § 9-3 c skal lyde:
§ 9-3 c Stemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i
2021
(1) Velgere som er i pålagt karantene grunnet covid-19, skal på valgtinget ved stortingsvalget
2021 stemme på egnet sted bestemt av valgstyret.
(2) Hvis stemmemottakeren ikke kan sette kryss ved velgerens navn i manntallet, skal
stemmemottakeren stemple stemmeseddelen før velgeren selv legger den i en
stemmeseddelkonvolutt og limer konvolutten igjen. Stemmemottakeren legger
stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, limer omslagskonvolutten igjen og påfører
den velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato. Velgeren legger omslagskonvolutten i en
urne.
(3) Velgere som er i karantene, og som ikke kan avgi stemme etter første ledd, kan etter søknad
til valgstyret avgi stemme der de oppholder seg. § 9-6 a gjelder da tilsvarende.
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Ny § 9-3 d skal lyde:
§ 9-3 d Valglokaler som består av flere rom ved stortingsvalget i 2021
Ved stortingsvalget i 2021 kan et valglokale bestå av flere rom som henger sammen.
Ny § 9-6 a skal lyde:
§ 9-6 a Stemmegivning for velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i
2021
(1) Velgere som oppholder seg innenriks, er manntallsført i kommunen og på grunn av
isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme etter § 9-3 annet ledd, kan etter søknad
til valgstyret avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Søknaden skal være
kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen. Valgstyret skal kunngjøre søknadsfristen.
(2) Stemmene kan mottas lørdagen og søndagen før valgdagen og på valgdagen. Velgeren skal
ikke legge stemmeseddelen i urnen. Etter at stemmeseddelen er stemplet, legger velgeren selv
den i en stemmeseddelkonvolutt og limer denne konvolutten igjen. Stemmemottakeren legger
stemmeseddelkonvolutten i en omslagskonvolutt, limer omslagskonvolutten igjen og påfører
den velgerens navn, bostedsadresse og fødselsdato. Velgeren legger omslagskonvolutten i en
urne.
(3) Det skal være minst to stemmemottakere til stede ved mottak av stemmer etter første ledd.
Dersom det på grunn av et lokalt utbrudd av covid-19 er nødvendig for å sikre at velgerne får
anledning til å stemme, kan valgstyret selv fravike kravet om minst to stemmemottakere.
Ny § 9-11 skal lyde:
§ 9-11 Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av valgtinget ved stortingsvalget i
2021
Departementet kan gi forskrift om tiltak for å sikre en smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring
av stortingsvalget i 2021, blant annet gjennom kontaktreduserende tiltak og hygienetiltak.
Ny § 10-4 a skal lyde:
§ 10-4 a Opptelling av stemmesedler avgitt i ekstra valglokaler og stemmesedler som er lagt i
stemmeseddelkonvolutt
(1) Det kan ikke foretas særskilt opptelling av stemmesedler avgitt i ekstra valglokaler.
(2) § 10-6 annet ledd annet og tredje punktum gjelder tilsvarende for stemmesedler som er lagt
i stemmeseddelkonvolutt etter § 9-3 c eller § 9-6 a.
Ny § 10-5 a skal lyde:
§ 10-5 a Foreløpig opptelling ved stortingsvalget i 2021
Dersom det kan skje uten å stride mot prinsippet om hemmelig valg, kan den foreløpige
opptellingen av forhåndsstemmer ved stortingsvalget i 2021 starte søndagen før valgdagen.
Ny § 15-12 skal lyde:
Side 3 av 4
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§ 15-12 Innskrenkninger i kommunestyrets myndighet etter smittevernloven § 4-1 første ledd
ved stortingsvalget i 2021
Kommunestyret kan ikke vedta smitteverntiltak med hjemmel i smittevernloven § 4-1 første
ledd som medfører at stortingsvalget i 2021 ikke kan gjennomføres.
II
I lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner skal ny § 7-2 a lyde:
§ 7-2 a Valgbarhet ved valg til stemmestyrer ved stortingsvalget i 2021
§ 7-2 tredje ledd bokstav b gjelder ikke ved valg til stemmestyrer etter valgloven § 4-2 ved
stortingsvalget i 2021.
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Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2021/673-17

Saksbehandler: Veronica Olsen

Søknad om fritak fra stemmestyret - Kirsti Indrebø og Bernt Hagen
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Valgstyret Samevalgstyret

8/21

01.06.2021

Rådmannens innstilling
Kirsti Indrebø og Bernt Hagen innvilges fritak for sine verv i stemmestyret ved Stortings- og
sametingsvalget 2021.

1. Britt Karin Haugen velges som ny nestleder i stemmestyret ved Båsmo valgkrets.
2. Geir – Kristian Dahlberg velges som nytt medlem i stemmestyret ved Åga/Hauknes
valgkrets.
3. Rune Engen flyttes fra Mo valgkrets til Båsmo valgkrets som erstatning for GeirKristin Dahlberg.
4. Arvid Hanssen erstatter Rune Engen i stemmestyret ved Mo valgkrets.

Vedlegg:
1

Stemmestyret - ny oversikt etter endringer
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Saksopplysninger
Administrasjonen har mottatt to fritakssøknader fra personer stemmestyret. De er begge
begrunnet med flytting fra Rana kommune før valgdagen.
Fritakene gjelder Bernt Hagen som er medlem i stemmestyret ved Åga/Hauknes valgkrets,
og Kirsti Indrebø som er nestleder ved stemmestyret ved Båsmo valgkrets.
Stortinget har vedtatt en midlertidig lovendring i kommuneloven, som gjør at man ikke må
være folkeregistrert bosatt i Rana kommune for å være en del av stemmestyret. §7-2 tredje
ledd bokstav b i kommuneloven gjelder ikke ved valg til stemmestyrer etter valgloven § 4-2.
Når forslaget til årets stemmestyre ble oppsatt, gjaldt fortsatt tidligere lovkrav om at
personer i stemmestyret må være bosatt i Rana kommune. Foreslått kandidat Britt Karin
Haugen er bosatt i Nesna kommune, og ble derfor ikke gjenvalgt i sitt tidligere verv som
leder ved Gruben valgkrets. Hun er nå blitt forespurt om hun har mulighet til å stille i vervet
som nestleder ved Båsmo valgkrets, som hun stiller seg positiv til.
Bernt Hagen var valgt inn som IKT-ressurs ved Åga/Hauknes valgkrets. IKT-ressurs GeirKristin Dahlberg har et ønske om å gå inn i hans plass i stemmestyret ved Åga/Hauknes da
han er bosatt der. Dersom Geir-Kristian blir valgt inn stemmestyret ved Åga/Hauknes, må ny
IKT-ressurs velges inn ved Båsmo valgkrets. Administrasjon forslår her at IKT-ressurs Rune
Engen ved Mo valgkrets flyttes til Båsmo valgkrets, og at vi får inn Arvid Hanssen inn som ny
IKT-ressurs ved Mo valgkrets. Bakgrunn for sistnevnte omrokkering er et ønske om å ha
Arvid Hanssen i nærheten av rådhuset hvor opptelling skal foregå. Dette da han er utpekt til
å ha et ekstra IKT- ansvar under valggjennomføringen.
Vedlagt følger en oversikt over hvordan stemmestyrene vil bli etter de foreslåtte
endringene.
Vurdering
Selv om det i henhold til de midlertidige lovendringene i kommuneloven er mulig å velge
personer som ikke er bosatt i Rana inn i stemmestyret, så vil det bli store kostnader i
forbindelse med reiseregninger.
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Foreslåtte representanter til stemmestyret
1.

2.

3.

4.

Åga/Hauknes krets
Jan Terje Strandås
Annabel B. Aanonli
Rune Nermark
Torhild Jakobsen
Geir - Kristian Dahlberg
Varamedlemmer:
Ronny Vassvik
Marita Norum

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Mo krets
Linda Solvoll Furuheim
Astrid Haugane Aas
Mona Pedersen Bjørkmo
Paul Egil Murbræck
Rune Bang
Arvid Hanssen
Ørjan Nordheim Skår
Varamedlemmer:
Susanne Sørmo Larsen
Pål stian Sjåvik

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Gruben krets
Geir Åge Helgå
Linn Kari Rønningsen
Roar Langfjell
Ida Solheim Nilsen
Annfrid M. Gartland
Geir Inge Evanger
Torstein Bergene
Varamedlemmer:
Annette Mari Sønvisen
Marit Osmo

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Storforshei Krets
Nils-Henrik Lande-Thomassen
Merete Hagh Sætermo
Jan Raknes
Varamedlemmer:
Gunn Inger Fjellstad
Hilde Nilsen Skonseng

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara
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5.

6.

7.

8.

9.

Skonseng Krets
Hilde Sandstedt
Marit Fagervik Røssvoll
Bård Olsen
Varamedlemmer:
Tommy Olsen
Randi Fagervik

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem

Selfors Krets
Dag Arnfinn Nilsen
Frode Hindrumsen
Hilde Sofie Hanssen
Julie Åsen
Irma Liland
Varamedlemmer:
William A. Rise
Maila Arntsen

Rolle
Leder
Nesteleder
Medlem
Medlem
Medlem

Ytteren Krets
Kathrine Meisfjord
Trude Lillevik
Florian Kindl
Tom Kristiansen
Einar Selnes
Varamedlemmer:
Gro Sæten
Magnhild Aabø

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Båsmo Krets
Trude Fridtjofsen
Britt Karin Haugen
Rune Engen
Anni Breivik
Morten Growen
Varamedlemmer:
Pål Henning Gabrielsen
Lill-Hege Knudsen

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Utskarpen krets
Anita Vonstad
Borgny Nystad Bjørsvik
Benjamin Bertelsen
Varamedlemmer:
Kenneth Sørensen
Heidi Årevik Magnussen

Rolle
Leder
Nestleder
Medlem

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara

Vara
Vara
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Arkiv:
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Arkivsaksnr:

2021/673-18

Saksbehandler: Veronica Olsen

Søknad om fritak fra stemmestyret - Steinar Kulstad
Utvalg

Utvalgssak

Møtedato

Valgstyret Samevalgstyret
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01.06.2021

Rådmannens innstilling
Steinar Kulstad innvilges fritak fra sitt verv i stemmestyret ved Stortings- og sametingsvalget
2021.
Benjamin Bertelsen velges inn som nytt medlem av stemmestyret ved Utskarpen valgkrets.
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Saksopplysninger
Administrasjon har mottatt en fritakssøknad fra Steinar Kulstad som er valgt inn som
medlem og IKT ressurs i stemmestyret ved Utskarpen valgkrets.
Begrunnelsen for ønske om fritak er en utenlandsreise som er flyttet fra juni til 11- 18.
september. Hvor vedkommende allerede har betalt både depositum og overnatting.
Rana kommunes IKT-avdeling har foreslått Benjamin Bertelsen som ny IKT-ressurs og
medlem av stemmestyret.
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