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Sign. Eksp. til: 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
 

Uttalelse vedr. endring av forskrift om valg til Sametinget. 
 
Foreliggende dokumenter: 
Høringsbrev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet dat. 02.09.08 med vedlegg. 

Sakens bakgrunn 
Arbeids- og inkluderingsdept. har i forståelse med Sametinget og Kommunal- og regionaldept. 
lagt fram endringer i forskriften om sametingsvalg med hjemmel i sameloven. 
 
Det er følgende endringer i sameloven: 

- Antall valgkretser er redusert fra 13 til 7. 
Tidligere har Saltdal hørt til under krets 11 Midtre Nordland. Denne kretsen er lagt under 
krets 5 Vesthavet valgkrets i Narvik. 

-    Det er vedtatt matematisk  metode for fordeling av mandatene på valgkretsene 
     Fordeling av mandatene er tilpasset den nye inndeling av kretser. Ordningen med   
      utjevningsmadater er opphevet.  
-     Bregrepet Samemanntallet er endret til Sametingets valgmanntall. 
- I kommuner med under 30 manntallsførte skal det kun være anledning å   
      forhåndsstemme. 
      Valgstyret fungerer som sametingsvalgstyre i kommuner med færre enn 30  
      manntallsførte. I de øvrige kommuner skal det velges samevalgstyre. 
 

De ovennevnte endringer i valgordningen for Sametinget forutsetter endringer i forskriften om 
valg til Sametinget. 
 
Det er allerede vedtatt enkelte bestemmelser i forskriften vedr. listeforslag, nominasjon m.v. 
 
 
De viktigste endringer som er i framlagte forskriftsutkastet er: 

- Regler for framgangsmåter ved skillet mellom over og under 30 manntallsførte. 
Fremgangsmåten og ansvarsfordeling er nærmere definert. For de kommuner som har 
under 30 manntallsførte, vil ansvaret kun være å ta imot forhåndsstemmer og sende disse 
uåpnet og uten opphold til opptellingskretsen. For de kommuner med over 30 



manntallsførte vil kommunen ha ansvar for både forhåndsstemmer og valgtingsstemer til 
Sametingsvalget. Samevalgstyret har ansvar for å godkjenne stemmegivninger og foreta 
foreløpig opptelling.  Endelig opptelling skjer i opptellingskretsen. 

- Skjæringspunktet for å fastslå antall manntallsførte i kommunen for framtidige  
Sametingsvalg må fastsettes i forskriften.  Det er foreslått to alternativer: 1) Antall 
manntallsførte ved forrige Sametingsvalg.  2) Antall manntallsførte pr. 30. juni to år før 
Sametingsvalget avholdes. Kommunene bes gi innspill til dette.  Ved Sametingsvalget 
2009 blir valgmanntallet for 2005 lagt til grunn. 

- Velgerne får anledning til å endre rekkefølgen av de oppsatte kandidater begrenset til de  
øverste kandidatene på lista – de fem øverste i de minste kretser, og flere i de største 
kretser. Begrensning på de øverste kandidatene ansees å gi velgerne større mulighet til å 
påvirke personsammensetningen og at evt. rettelser vil gi utslag for hvem som blir valgt. 
Det er ikke foreslått andre endringsmuligheter bl.a. å stryke kandidater. 

- Tidsrommet for forhåndsstemmegiving er de samme som for Stortingsvalget. 
- Velgerne har i likhet med øvrige valg selv ansvar for å avgi forhåndsstemme så tidlig 

slik at den kommer inn til samevalgstyret eller opptellingskretsen innen kl. 20 på 
valgdagen.  

- Stemmer avgitt utenriks eller i en annen kommune enn der vedkommende er 
manntallsført, skal forhåndsstemmen sendes til opptellingskretsen i de kommuner med 
færre enn 30 manntallsførte.  

 

Vurdering 
De vedtatte endringer i sameloven med de foreslåtte endringer i forskriften legger til rette for en 
lettelse av arbeidet for de kommuner som har få manntallsførte samer.  Tidligere har det vært 
like prosesser og arbeid enten man hadde mange eller få manntallsførte.  Dette kunne ansees 
som unødvendig arbeidskrevende for de med få manntallsførte. 

       
Saltdal kommune hadde 20 manntallsførte ved siste sametingsvalg.   Det vil si at vi skal  
kun ha forhåndsstemming til sametingsvalget i 2009.  Forhåndsstemmene sendes til 
opptellingskretsen (Vesthavet valgkrets) fortløpende etter hvert som de blir avgitt. 
Dette blir arbeidsbesparende for oss, da arbeidet med å ha stemmekrets og tilrettelegging av 
materialet på valgdagen blir borte.  Det blir også en forenkling ved at man ikke må føre egen 
valgprotokoll for sametingsvalget. 
 
Skjæringspunktet for å fastslå om kommunen har flere eller færre enn 30 manntallsførte kan 
med fordel settes til 30. juni to år før Sametingsvalget skal avholdes.  Dette vil gi en nyere 
oppdatering av antall manntallsført enn å bruke tallet fra forrige Sametingsvalg i forhold til både 
tilgang og frafall.  Det gir likevel god tid i forkant av kommende Sametingsvalg til å forberede 
prosesser og rutiner både sentralt og på kommunenivå. 
 
Ved forhåndsstemming utenriks og for de som avgir forhåndsstemme i en annen kommune enn 
der de er manntallsført er det nevnt at forhåndsstemmen skal sendes direkte til 
opptellingskretsen hvis kommunen har under 30 manntallsførte.  Det står ikke nevnt konkret 
men en forutsetter at slik informasjon står på valgkortet til vedkommende.  Det er viktig å få 
fram informasjon om hvorvidt det er hjemkommunen eller opptellingskretsen som skal være 
adressat, da det kan bli unødige forsinkelser hvis man sender stemmen først til hjemkommunen 
som da må videresende den til opptellingskretsen. 
 
 
 
 



 
 

Rådmannens innstilling 
Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i utkast til forskrift for Sametingsvalget med 
følgende kommentarer: 

1. Skjæringspunktet for å fastslå antall manntallførte i Sametingets valgmanntall anbefales 
satt til 30. juni to år før Sametingsvalget avholdes. 

2. Informasjon om hvor forhåndsstemmer som blir avgitt utenfor hjemkommunen skal 
sendes (kommunen eller opptellingskrets) må være med på valgkortet for å sikre hurtigst 
mulig oversendelser til rette instans. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 07.10.2008  

Behandling: 
 

Enstemmig innstilling: 
Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i utkast til forskrift for Sametingsvalget med 
følgende kommentarer: 

1. Skjæringspunktet for å fastslå antall manntallførte i Sametingets valgmanntall anbefales 
satt til 30. juni to år før Sametingsvalget avholdes. 

2. Informasjon om hvor forhåndsstemmer som blir avgitt utenfor hjemkommunen skal 
sendes (kommunen eller opptellingskrets) må være med på valgkortet for å sikre hurtigst 
mulig oversendelser til rette instans. 

 
 

Saksprotokoll i Kommunestyre - 06.11.2008  

Behandling: 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune støtter de foreslåtte endringer i utkast til forskrift for Sametingsvalget med 
følgende kommentarer: 

1. Skjæringspunktet for å fastslå antall manntallførte i Sametingets valgmanntall anbefales 
satt til 30. juni to år før Sametingsvalget avholdes. 

2. Informasjon om hvor forhåndsstemmer som blir avgitt utenfor hjemkommunen skal 
sendes (kommunen eller opptellingskrets) må være med på valgkortet for å sikre hurtigst 
mulig oversendelser til rette instans. 

 
 
 


