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Sign. Eksp. til: 

Fornyings-, administrasjons og kirkedept. 

 

Uttalelse vedr. endringer i forskrift om valg til Sametinget 

 

Foreliggende dokumenter: 

- Brev dat. 10.07.12 fra Fornyings-, administrasjons og kirkedept. 

- Brev dat. 04.08.09 til manntallsførte i Sametingets valgmanntall i Saltdal kommune 

Sakens bakgrunn 

Ved valget i 2009 ble det innført ny ordning ved at de kommuner som har under 30 

manntallsførte i Sametingets valgmanntall skulle kun ha forhåndsstemming for Sametingsvalget. 

De kommuner med over 30 manntallsførte måtte også avholde avstemming til Sametingsvalget 

på valgdagen. 

 

Saltdal kommune har under 30 manntallsførte og det ble dermed kun avholdt avstemming som 

forhåndsstemming. 

 

Valgdeltakelsen er blitt kontrollert, og det konstateres at den er gått ned i de kommuner med 

under 30. Det antas at dette er fordi at de som ønsker å avgi stemme oppdager for sent at det er 

kun mulig å avgi forhåndsstemme.   

 

For å sette inn tiltak for mulig forbedring er det foreslått en endring i forskriftene som pålegger 

kommuner med under 30 manntallsførte til å sende skriftlig informasjon til hver enkel før 

forhåndsstemmingen starter.  I brevet skal det gis informasjon til de manntallsførte om at det er 

kun anledning til å forhåndsstemme og hvor og når de kan forhåndsstemme. 

 

Som det fremgår av ovennevnte brev, har Saltdal kommune sendt ut skriftlig informasjon til de 

manntallsførte ved siste valg.   

Vurdering 

Det har vært et krav om at informasjon om Sametingsvalget skulle enten annonseres eller 

formidles på en egnet måte.    

 

Ut fra et økonomisk aspekt, var det billigere med post til hver enkel enn en annonse i avisen. 

 



Forslaget om at skriftlig informasjon til hver enkel manntallsført sikrer at informasjon kommer 

frem, er effektiv og gir god service til den enkelte. 

Rådmannens innstilling 

Saltdal kommune støtter det foreslåtte forslaget om endring av forskrift 19.12.08 om valg til 

Sametinget. 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 28.08.2012  

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune støtter det foreslåtte forslaget om endring av forskrift 19.12.08 om valg til 

Sametinget. 

 

 

 


