Sametingsvalget 2021
Veileder for kommuner med færre enn 30
manntallsførte
«Minus 30-kommuner»
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1 Kommunenes ansvar under
sametingsvalget
Alle kommuner har ansvar for å gjennomføre sametingsvalg i egen kommune. Hvilke
oppgaver som skal gjøres avhenger av antall velgere i kommunen som er
manntallsført i Sametingets valgmanntall. Det skilles mellom
•
•

kommuner med færre enn 30 manntallsførte - «minus 30-kommuner»
kommuner med 30 eller flere manntallsførte – «pluss 30-kommuner»

Denne veilederen tar for seg valggjennomføring i kommuner med færre enn 30
manntallsførte.
Du kan lese mer om gjennomføring av sametingsvalg på Sametingets valgsider og
på Valgmedarbeiderportalen.

1.1 Gjennomføring av sametingsvalget i kommunen
Stemmesedler mottas i forhåndsstemmelokalene i alle kommuner i hele landet, og i
valglokalene i pluss 30-kommuner på valgting. Velgere kan forhåndsstemme i alle
kommuner, men valgtingsstemmer må avlegges i den kommunen man er
manntallsført. Dette er likt som ved stortingsvalg.
Velgere som er manntallsført i minus 30-kommuner kan dermed kun
forhåndsstemme, og har ikke anledning til å stemme på valgdagen.
Minus 30-kommuner bruker ikke EVA ved sametingsvalg, de gjennomfører ikke
valgting og de foretar heller ikke opptelling av stemmer.
Disse kommunenes oppgaver i forbindelse med sametingsvalget er derfor begrenset
til
•
•

mottak av forhåndsstemmer
videresending av forhåndsstemmene

Merk at velgere kan forhåndsstemme i alle landets kommuner i
forhåndsstemmeperioden. Det betyr at det ikke er anledning til å avvise velgere som
ønsker å stemme til sametingsvalget i deres kommune. Dette gjelder også for
kommuner som ikke har noen manntallsførte i det hele tatt.

1.2 Valgkretser og opptellingskommuner
Ved sametingsvalg er landet delt inn i sju valgkretser, hver av dem med en
opptellingskommune som er ansvarlig for endelig opptelling og valgoppgjør. Kretsene
består av følgende kommuner:
•

•
•

•

•

•

•

Østre valgkrets: Vardø, Vadsø, Lebesby, Gamvik, Berlevåg, Tana, Nesseby,
Båtsfjord og Sør-Varanger i Troms og Finnmark fylke. Tana er
opptellingskommune.
Ávjovári valgkrets: Kautokeino, Porsanger og Karasjok i Troms og Finnmark
fylke. Karasjok er opptellingskommune.
Nordre valgkrets: Alta, Hammerfest, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Loppa,
Hasvik, Måsøy og Nordkapp i Troms og Finnmark fylke. Alta er
opptellingskommune.
Gáisi valgkrets: Tromsø, Bardu, Målselv, Sørreisa, Senja, Balsfjord, Karlsøy,
Lyngen, Storfjord og Kåfjord i Troms og Finnmark fylke. Tromsø er
opptellingskommune.
Vesthavet valgkrets: Harstad, Kvæfjord, Tjeldsund, Ibestad, Gratangen,
Lavangen, Salangen og Dyrøy i Troms og Finnmark fylke. Kommunene fra og
med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke. Narvik er
opptellingskommune.
Sørsamisk valgkrets: Kommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i
Nordland fylke. Hele Trøndelag fylke. Kommunene Surnadal og Sunndal i
Møre og Romsdal fylke. Kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset
og Folldal i Innlandet fylke. Steinkjer er opptellingskommune.
Sør-Norge valgkrets: Fylkene Viken, Oslo, Vestfold og Telemark, Agder,
Rogaland og Vestland. De kommunene i Innlandet og Møre og Romsdal som
ikke tilhører Sørsamisk valgkrets. Oslo er opptellingskommune.

2 Arbeidsoppgaver i
forhåndsstemmeperioden
2.1 Innledning
Gjennom forhåndsstemmeperioden vil dere motta stemmer fra egne velgere og
kanskje fra velgere manntallsført i andre kommuner. Alle disse stemmegivningene
skal sendes videre.

2.2 Valgmateriell
Det er Sametinget som er ansvarlig for trykking og utsendelse av valgmateriell som
er spesielt for sametingsvalget. Dette omfatter:
•
•
•
•

blå avkryssingsstemmesedler med partinavn
blå stemmesedler med kandidatnavn
blanke blå stemmesedler
offisielle stemmeseddelkonvolutter

For at antall stemmesedler skal bli så riktig som mulig ønsker Sametinget at dere
angir antallet dere har behov for via et eget skjema på deres nettsider.
Øvrig valgmateriell er dere selv ansvarlige for å anskaffe. Dette omfatter blant annet:
•
•
•

blanke valgkort som dere fyller ut når velgeren ikke har med seg eget valgkort
omslagskonvolutter med vindu til forhåndsstemmegivningen
omslag til fremmedstemmer og særskiltstemmer

Det blanke valgkortet dere bestiller fra Valgdirektoratet til stortingsvalget kan også
benyttes til sametingsvalget. Det er avkryssingsbokser på valgkortet for hvilket valg
det gjelder.

2.3 Utleggingsmanntall
Siden minus 30-kommunene ikke benytter EVA har dere ikke tilgang til
valgmanntallet for kommunen.
Det er derfor Sametinget som skriver ut utleggingsmanntallet og sender det til
kommunen slik at det kan legges ut.
Dere skal kunngjøre tid og sted for utlegging av manntallet. Dersom lokale forhold
tilsier det kan denne kunngjøringen skje som direkte meddelelse til hver enkelt som
er innført i manntallet.
Dersom kommunen ikke har noen manntallsførte kan dere se bort fra denne
kunngjøringen.

2.4 Alle stemmegivninger mottas i konvolutt
Ved sametingsvalg skal alle stemmegivninger tas imot i konvolutt. Som følge av dette
skal ikke stemmesedlene stemples.

Velgere som er manntallsført i en annen valgkrets enn der de stemmer, skal få utdelt
en avkryssingsstemmeseddel med navnene til de registrerte samepolitiske
organisasjonene.
Det skilles mellom tidligstemmegivning og ordinær forhåndsstemmegivning på
samme måte som ved stortingsvalg. Det er derfor viktig at dere sender alle
stemmegivninger videre fortløpende gjennom hele tidlig- og
forhåndsstemmeperioden, slik at mottakskommunen rekker å registrere dem.

2.5 Videresending av forhåndsstemmegivninger
Prosedyren for videresending av forhåndsstemmer er litt annerledes ved
sametingsvalg enn ved øvrige valg. Dette skyldes at minus 30-kommuner ikke skal
telle opp og dermed heller ikke skal få tilsendt stemmer fra andre kommuner.
Hvilken kommune stemmene skal sendes til avhenger derfor av hvor mange
manntallsførte det er i velgerens kommune.

2.5.1 Velgere som er manntallsført i deres kommune
Stemmer fra velgere som er manntallsført i deres egen kommune skal sendes til
opptellingskommunen i den valgkretsen dere tilhører.
Se oversikt over kommuner og kretser under punkt 1.2 ovenfor.

2.5.2 Velgere som er manntallsført i en annen minus 30-kommune
Når velgeren er manntallsført i en annen pluss 30-kommune, skal stemmegivningen
sendes til opptellingskommunen i den valgkretsen velgerens kommune tilhører.
Eksempler:
•
•
•

Velgeren er manntallsført i Risør: Stemmegivningen sendes til Oslo
(opptellingskommune i Sør-Norge valgkrets)
Velgeren er manntallsført i Orkland: Stemmegivningen sendes til Steinkjer
(opptellingskommune i Sørsamisk valgkrets)
Velgeren er manntallsført i Dyrøy: Stemmegivningen sendes til Narvik
(opptellingskommune i Vesthavet valgkrets)

2.5.3 Velgere som er manntallsført i en pluss 30-kommune
Når velgeren er bosatt i en minus 30-kommune, skal stemmegivningen sendes til
samevalgstyret i den kommunen.

Eksempler:
•
•

Velgeren er manntallsført i Drammen: Stemmegivningen sendes til Drammen
Velgeren er manntallsført i Kautokeino: Stemmegivningen sendes til
Kautokeino

Du finner en oversikt over antall manntallsførte i alle kommuner på
Valgmedarbeiderportalen. Her finner du også en oversikt over adressene til alle
samevalgstyrer.

2.5.4 Videresending de to siste ukene før valgdagen
Det er de samme reglene for videresending av stemmegivninger de to siste ukene
før valgdagen som for stortingsvalget.
Den nest siste uken skal stemmegivningene sendes videre til riktig kommune hver
dag. Den siste uken skal stemmegivningene ikke sendes som brevpost, men på en
måte som sikrer at de kommer fram til samevalgstyret innen kl. 17 dagen etter
valgdagen.
Valgdirektoratet har for stortings- og sametingsvalget 2021 inngått en egen avtale
med Posten/Bring om slik spedisjon av forhåndsstemmer. Sametingsvalget er
omfattet av denne avtalen og stemmegivningene sendes samtidig og på samme
måte som stemmegivninger til stortingsvalget. Det er laget en egen veiledning for
hvordan videresending skal gjøres.

