UTSIRA KOMMUNE
Saksframlegg
Saksnummer: K-27/13
Møtedato: 02.05.13
Arkivkode: 010
Sakstittel: STORTINGSVALGET 2013
Saken skal behandles av: Kommunestyret.
Rådmannens tilråding til vedtak:
Utsira kommunestyre tiltrer de 9 punktene som går fram under saksopplysningene.
Kommunestyrets behandling av saken:
Grunnlagsdokumenter og vedlegg - Lovverk/Retningslinjer/Kommmunale planer:
Valgloven med forskrifter.
Bakgrunn for saken:
Stortingsvalget 2013 er mandag 9. september 2013 og det er stort sett valgloven med forskrifter
som regulerer hvordan dette skal foregå.
Saksopplysninger:
Nytt i år er at vi skal benytte oss av Statens elektroniske valgadministrasjonssystem EVA. Det
innebærer at grunnlagsopplysninger må legges inn før 10. mai 13.
Vi har en praksis rundt valg som har fungert forholdsvis bra for oss og administrasjonen ønsker å
fortsette med det med de justeringer som evt. endringer i valgloven har fastsatt. Det nye i år er at det
må være minst to stemmemottakere i forbindelse med forhåndsstemmegivning. Ellers har vi lagt
opp å ha åpent en søndag før valget til forhåndstemmegivning. I henhold til valgloven skal
forhåndstemmegivningen avsluttes fredagen før valget. Derfor er søndag 1. september valgt.
1. Stemmested for valgtinget er allrommet på Siratun.
2. Kunngjøring av forhåndstemmegivningen og valgting i kommunen.
Forhåndstemmegivningen starter 12. august og varer til fredag 6. september 2013. I
perioden 1.7.11 – 11.8.13 kan velgere henvende seg til kommunen og be om å få avgi
stemme (tidligstemmegivning). Forhåndsstemmegivningen og valgting kunngjøres i
Haugesunds Avis, oppslag butikk, Siratun, heimeside og Siralappen.
Forhåndstemmegivningen foregår i kommuneadministrasjonen.
3. Disse velges til forhåndsstemmemottakere: Arnstein Eek, Rune Solevåg, Judith Torill
Nilsen og Arvid Helgesen.
4. Arnstein Eek har vært sekretær for valgstyret de siste årene og det kan han fortsette med.
5. Stemmetid på valgting: Det er vanlig med 1 dagers valg i Utsira kommune og tidspunktet er
satt til kl 0900 – 1830 (Mulig å ha åpent til kl 2100 i henhold til valgloven).
6. Manntall legges ut til offentlig ettersyn på biblioteket og i kommuneadministrasjonen.
7. Utsira formannskaps medlemmer evt. varamedlemmer ( De navnene som står på liste over

medlemmer og varamedlemmer til formannskapet) velges som valgstyre og stemmestyre.
8. Ordfører og varaordfører er leder og nestleder i valgstyret.
9. De foreslås å holde åpent for forhåndstemmegivning søndag 1. september kl 1300 – 1500.
Administrasjonens vurdering (Annet):
Ingen.
Saksbehandler: Arnstein Eek, sekretær i Utsira valgstyre

