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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.11.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 24.11.20 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.11.20 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Brev til valgstyrene og fylkesvalgstyrene 
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DELEGERING AV MYNDIGHET - INNFØRING OG UNDERRETNING AV INNFØRING I 

MANNTALL STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret i Frøya kommune gir kommunedirektøren v/valgansvarlige delegert fullmakt til å føre inn i 

manntall og underrette om innføring av manntall for Stortings- og sametingsvalget 2021. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til valglovens §2-7 og §2-8: 

 

§ 2-7.Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet 

 

(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i 

kommunen, kan kreve at feilen rettes opp. 

 

(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen. 

 

(3) Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært 

folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i 

kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen. 

 

§ 2-8.Underretning om endringer i manntallet 

 

Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som er foretatt på 

grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil. 

 

Slik det står i valgloven kan en velger kreve retting av feil i manntallet etter at dette er lagt ut til offentlig 

ettersyn. Denne søknaden skal være skriftlig begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.  

Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor man er manntallsført og hvor man har 

stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregistrert som bosatt i pr 30.juni hvert valgår. 

Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom man registrerer flytting til en annen kommune etter 30.juni i 

valgåret, har man stemmerett i sin gamle bostedskommune. Dersom man registrerer flytting før 30.juni i valgåret 

vil man ha stemmerett i sin nye bostedskommune. 

 

Hvis man bor i utlandet er man som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes imidlertid dersom du har 

bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfellet må det søkes om innføring i manntallet i den kommunen som man 

sist var folkeregistrert i for at stemmen skal bli godkjent. 

 

Uten delegering er det valgstyret som må samles for å behandle søknaden om innføring i manntall/krav om 

retting av feil i manntall. 
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Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det slik at det er hensiktsmessig av valgstyret delegerer sin myndighet for innføring 

og underretning om innføring i manntallet, til kommunedirektøren v/valgansvarlig. 

 

En slik delegering vil kunne føre til at man raskt får behandlet søknadene, rettet feilene og underrettet velgeren. 

En rask behandling av en slik søknad forutsetter selvsagt riktig dokumentasjon.  

 

Erfaringsmessig er det under 5 slike søknader hvert valg, men disse kommer gjerne spredt utover en lang periode. 

 

Valgsvansvarlige i kommunen er godt kjent med lovverket og kan godt i vare ta en slik søknad på vegne av 

valgstyret. En evt klage ved avslag vil måtte behandles i valgstyret. 

 

Kommunedirektøren innstiller da følgende: 

 

Valgstyret i Frøya kommune gir kommunedirektøren v/valgansvarlige delegert fullmakt til å føre inn i manntall 

og underrette om innføring av manntall for Stortings- og sametingsvalget 2021. 
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OPPNEVNING AV VALGFUNKSJONÆRER/STEMMEMOTTAKERE TIL 

FORHÅNDSTEMMEMOTTAK STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret gir kommunedirektøren v/valgansvarlig fullmakt til å oppnevne 

funksjonærer/stemmemottakere til forhåndsstemmemottak.  
 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til Valglovens §8-2 og §8-3 

§ 8-2.Hvem kan motta forhåndsstemmer 

(1)  Som stemmemottaker innenriks fungerer 

a) stemmemottakere oppnevnt av valgstyret. 

b) sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan oppnevne andre stemmemottakere. 

c) på Jan Mayen den departementet bestemmer. 

 

(2)  Som stemmemottaker utenriks fungerer 

a) utenrikstjenestemann ved lønnet norsk utenriksstasjon. Etter særskilt bemyndigelse fra 

Utenriksdepartementet kan stemmegivning også foregå hos utenrikstjenestemann ved ulønnet norsk 

utenriksstasjon. Stasjonssjefen kan når det finnes påkrevd, oppnevne en eller flere av stasjonens 

funksjonærer til å motta forhåndsstemmer. 

b) stemmemottakere oppnevnt av departementet dersom stemmegivningen foregår andre steder enn det 

som fremgår av bokstav a. 

 

(3)  Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i 

vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller 

fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i vedkommende valgdistrikt. 

 

(4)  Dersom en velger som oppholder seg utenfor riket ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker, 

kan vedkommende avgi stemme ved brevpost uten at en stemmemottaker er til stede ved 

stemmegivningen. 

 

I de foregående valg gjennomført i Frøya kommune har oppnevning av valgfunksjonærer/stemmemottakere til 

forhåndsstemmemottak vært delegert til kommunedirektøren. Personell som har vært brukt til 

forhåndsstemmemottakere er ansatte i administrasjonen, da i hovedsak fra virksomheten Servicesenteret. Ved 

fravær eller større arbeidsmengde i servicekontoret, har annet personell fra administrasjonen blitt brukt. 
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Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det hensiktsmessig at valgstyret delegerer fullmakt til kommunedirektøren ved 

valgansvarlig for oppnevning av forhåndsstemmemottakere. 

 

Det vurderes at personell ved virksomheten Servicesenteret bør brukes til forhåndsstemmemottakere da begge 

valgansvarlige er ansatt i virksomheten. 

 

Selve forhåndsstemmemottaket har i foregående valg vært i nær tilkytning til servicekontoret på Herredshuset. 

Dette vurderes også naturlig ved stortingsvalget 2021. Selve saken om tid og sted for forhåndsstemming blir 

behandlet i egen sak i valgstyret. 

 

Ved eventuelle utfordringer grunnet fravær eller større arbeidsmengde i tidligere nevnte virksomhet, må annet 

personell fra administrasjonen som fyller vilkårene for forhåndsstemmemottak brukes. 

Ingen som står på liste til Stortingsvalget 2021 kan være stemmemottakere eller forhåndsstemmemottakere. 

 

Kommunedirektøren ser det også hensiktmessig at oppnevnelsen av forhåndsstemmemottakere delegeres grunnet 

situasjonen rundt Covid-19 i samfunnet. I planleggingen av valggjennomføringen er man nødt til å planlegge for 

at man raskt har kompetent personell til å ivareta forhåndsstemmemottaket i tilfelle karantene eller annet fravær 

på personell. Ved at dette er delegert vil man raskt kunne utnevne nye forhåndsstemmemottakere, samt kjøre 

opplæring. 
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OPPTELLINGSMÅTE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret vedtar at Frøya kommune bruker opptellingsmåten sentralt – samlet, på valgtingsstemmer 

ordinære under Stortings- og Sametingsvalget 2021. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er en del grunnlagsdata som skal rapporteres inn i det elektroniske 

valgadminstrasjonssystemet (EVA). Blant disse grunnlagsdataene er opptellingsmåter kommunen 

skal bruke ved valget 2021.  

Følgende tellemåter er allerede satt:  

 

Forhåndsstemmer ordinære: Sentralt samlet  

 

Stemme i særskilt omslag: Sentralt samlet  

 

Sent innkomne/lagt til side: Sentralt samlet  

 

Stemmer i beredskapskonvolutt: Sentralt samlet  

 

Når det kommer til valgtingstemmer ordinære bør dette settes av valgstyret.  

 

Det er 3 forskjellige opptellingsmåter. Disse er:  

 

1. Sentralt - samlet  

2. Sentralt – fordelt på krets  

3. Lokalt – fordelt på krets  
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Under følger en forklaring på hva de forskjellige opptellingsmåtene går ut på og forskjellene på 

dem:  

 

1. Sentral – samlet  

 

Dette er den opptellingsmåten som er brukt i de siste valgene. Denne innebærer at stemmestyrene 

teller antall kryss i manntall og stemmesedler og rapporter antallene inn til valgstyret. 

Stemmestyrene fordeler ikke stemmesedlene på parti, men teller da bare det totale antallet 

stemmesedler.  

 

Foreløpig telling og endelig telling foregår sentralt av valgadministrasjonen under oppsyn av 

valgstyret.  

 

Dette innebærer da at man får ett resultat med fordeling av stemmesedler på parti sentralt for hele 

kommunen.  

 

Fordelen med denne tellemåten kan være at uansett hvor få stemmegivinger det er fra en 

stemmekrets, så er det lett å anonymisere disse da alle stemmesedlene blandes sentralt.  

Valgresultatet blir klart når alle kretsene er telt opp og ikke noen tall underveis.  

 

2. Sentralt – fordelt på krets  

 

I denne opptellingsmåten blir antall kryss i manntall og stemmesedler telt av stemmestyrene. 

Heller ikke her blir stemmesedlene fordelt på parti av stemmestyrene.  

 

Forskjellen her kontra opptellingsmåte 1 er at her vil man parti-fordele stemmesedlene på krets 

sentralt. Sentralt betyr her da at valgadministrasjonen gjør denne partifordelingen.  

Ved få avgitte stemmer i en krets vil det her være vanskeligere å anonymisere stemmesedlene opp 

mot stemmegivningene.  

 

Prinsippet om hemmelig valg er litt vanskeligere å håndheve på denne opptellingsmåten, men 

fortsatt forsvarlig ut i fra størrelsen på stemmekretsene våre.  

 

Ulempen kan være at ved evt. lav valgdeltakelse kan være sporbart å finne ut hvem som har stemt 

hva. Dette er ikke sporbart for allmennheten selvsagt.  

 

Valgresultatet i de forskjellige kretsene kan komme etter hvert som kretsene er talt opp og 

partifordelt.  

 

3. Lokalt – fordelt på krets  

 

Denne opptellingsmåten gir da stemmestyrene i oppgave å telle manntallskryss, antall 

stemmesedler og parti-fordele stemmesedlene.  

 

Denne opptellingsmåten vil kreve mye mer opplæring av stemmestyrene. I tillegg stemmestyrenes 

møtebok blir mer omfattende.  

 

Stemmestyrene vil da også bruke vesentlig lengre tid på selve opptellingen og det vil bety lengre 

tid før man har valgresultatet klart. Dette fordi det uansett er valgadministrasjonen og valgstyret 

som skal gjøre den endelige opptellingen og partifordelingen.  
 



Saknr: 5/21 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det mest hensiktsmessig å velge samme opptellingsmåte som ved 

tidligere valg da dette vurderes som den mest sikre og mest effektive måte å telle opp på i Frøya 

kommune.  

Prinsippet om hemmelig valg er førende for all valggjennomføring og kommunedirektøren 

vurderer det slik at opptellingsmåte 1. Sentralt – samlet, vil ivareta dette prinsippet på best mulig 

måte. 
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TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret i Frøya kommune legger ut hovedmanntallet i forbindelse med Stortings- og 

Sametingsvalget 2021 til offentlig ettersyn hos Servicesenteret, Frøya Herredshus.  

Manntallet legges ut så snart det lar seg gjøre og annonseres i avis og på kommunens 

hjemmeside/facebookside.  

 
Frist å fremsette krav om ett manntallseksemplar fra listeforslagsstillerne settes til fredag 20.august 

kl.12.00. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I følge valglovens §2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn, er det valgstyret som 

skal legge ut manntallet til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge 

ute til og med valgdagen.  

 

Valgstyret skal også kunngjøre tid og sted for utleggingen og samtidig opplyse om adgangen 

til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet. 

 

Tidligere har valgstyret lagt ut hovedmanntallet og kretsmanntallene til offentlig ettersyn.  

Følgende steder har manntallet tidligere blitt lagt ut til offentlig ettersyn:  

- Servicesenteret, Frøya Herredshus  

- COOP Mausund BA  

- Avd. 49, COOP Marked Sula  

- COOP Marked Sørburøy  

 

Det har tidligere vært problemer med å få tilbake manntallene samt at manntallene har blitt 

tegnet på o.l. når det har blitt lagt i butikker.  
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I valgforskriftens § 3 Tilgang til manntallseksemplar (4) skal valgstyret holde oversikt over 

utleverte manntalleksemplar og skal se til at alle blir levert tilbake til valgstyret innen to år.  

 

I tillegg kan står det i samme paragraf, første ledd, at alle som stiller liste ved valget har uten 

omkostninger rett til ett papireksemplar for valgkretsen. Krav om manntallseksemplar må 

fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune innen den frist valgstyret har satt.  

 

Ved forrige valg ble manntallet bare lagt ut i servicekontoret, Frøya Herredshu. 

 

Vurdering:  

 

I og med at Frøya kommune nå har elektronisk manntall vurderer kommundirektøren det som 

lite hensiktsmessig å legge ut kretsmanntallene i til offentlig ettersyn, men heller bare legge ut 

hovedmantallet.  

 

Siden kommunen nå har elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen vil et evt 

kretsmanntall ikke ha noen betydning lenger.  

Kommunedirektøren vurderer det videre, for å sikre at kommunen har kontroll på manntallet, 

at hovedmanntallet bare legges ut til offentlig ettersyn i servicesenteret, Frøya Herredshus.  

 

Denne fremgangsmåten er det flere kommune som praktiserer.  

Ved å ha bare ett manntall liggende til offentlig ettersyn vil det gjøre arbeidet med å følge 

valgforskriftens §3, fjerde ledd enklere. Ved å legge manntall ut i butikker ser 

kommunedirektøren det at å overholde denne paragrafen blir vanskeligere.  

 

Kommunedirektøren foreslår derfor at man legger ut hovedmanntallet til offentlig ettersyn i 

skranken ved servicesenteret i Frøya Herredshus, Frøya kommune.  

Manntallet legges ut så fort det lar seg gjøre og annonseres på hjemmeside og avis.  
 

Frist å fremsette krav om ett manntallseksemplar fra listeforslagsstillerne settes til fredag 20.august kl.12.00. 

 

 
Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av 

velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene knyttet til dette (jmf §3, andre ledd i valgforskriften) 
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VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STEMMESTYRENE STORTINGS- OG 

SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til stemmestyrer i forbindelse med 

Stortings- og sametingsvalget 2021: 

  

NORDSKAG KRETS:  

1.  Kirsten R. Antonsen  Vararep.:  1. Bente Espnes 

2. Torny D. Sørlie    2. Margaret Lihaug 

3. Kjersti Nord     3. Jorun Randi Skarsvåg 

 

NABEITA KRETS:  

1. Mona Åsen   Vararep.:  1. Ann Kristin A. Kristoffersen 

2. Heidi Midtsian    2. Åse Kristiansen 

3. Lars Christian Larsen   3. Marit Wisløff Norborg 

 

SISTRANDA KRETS:  

1. Inger Bjørgan   Vararep.:  1. Mona E.O. Skarsvåg 

2. Arthur Gipling    2. Nils Jørgen Karlsen 

3. Robert Albriktsen    3. Jan Otto Fredagsvik 

 

NESSET KRETS:  

1. Kitt Julie Hansen  Vararep.:  1. Line W. Bårdsen 

2. Janne Andersen Sandvik   2. Torbjørn Måsøval 

3. Roger Jenssen     3. Oddrun Bogstrand 

 

DYRØY KRETS:  

1. Terje Svendsen  Vararep.:  1. Harriet Strand 

2. Mona Reitan     2. Trygve Fjærli 

3. Rachel Tørum     3. Randi Fjærli 

 

MAUSUND KRETS:  

1. Håvard H. Os    Vararep.:  1.  Bente Mathissen 

2.  Vidar Oskarson    2.  Jan Ingar Berge 

3.  Arnstein Antonsen    3.  Lene Slettun 
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Kommunedirekøten v/valgansvarlige i samråd med stemmestyrenes ledere bemyndiges til å 

foreta nødvendige endringer og eventuelt oppnevne nye representanter til stemmestyrene.  

 

Stemmestyrene + vara innkalles til et møte i forkant av Stortings- og sametingsvalget slik at 

nødvendig opplæring og gjennomgang av materiell kan foretas.  

 

Kommunedirektøren påser at alle som sitter i stemmestyrene oppfyller kravene for dette.  

Kommunedirektøren gis fullmakt til å utnevne valgmedarbeidere etter behov.  
 

1.vara til hvert stemmestyre blir innkalt som valgmedarbeider i valglokalet. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Foregår stemmegivingen på flere steder i kommunen på valgdagen(e), skal et stemmestyre med 

minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.  

Valgloven sier følgende om det å være stemmemottaker:  

 

§9-3 (4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til 

stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er 

oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til 

stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende valgdistrikt. 
 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at alle valglokalene innstilles med 3 vararepresentanter. Dette for 

å være på den sikre siden med tanke på evt sykdom eller andre forfall på de faste medlemmene i 

stemmestyrene.  

Å instille flere vararepresentanter enn 3 har vist seg de foregående valg å være til dels bortkastet. 

Mye fordi ved å være vara 4 og utover gjør at personene har et veldig distansert forhold til om de 

skal sette av dagen eller ikke og det oppleves som om sjansen for å måtte stille er liten. 

 

Kommunedirektøren vurderer det heller slik at i stedet for å innstille stemmestyrene med flere 

enn 3 vara, så arbeider valgansvarlige med en personellbase som kan fordeles på de 

stemmestyrene som evt kunne få behov for mer personell på valgdagen. 

 

At kommunedirektøren v/valgansvarlige i samarbeid med stemmestyrenes ledere bemyndiges til å 

oppnevne nye medlemmer til stemmestyrene på kort varsel ses kort og godt på som en 

nødvendighet da det å kalle sammen valgstyret på få timers varsel ikke er praktisk 

gjennomførbart. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/21 Valgstyret 18.05.2021 

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret vedtar følgende tid og sted for forhåndsstemming i forbindelse med Stortings- og 

Sametingsvalget 2021.  

 

Tidligstemmeperioden:  

Servicekontoret, Frøya Herredshus fra 01.juli – 9.august 2021. Åpningstid mandag – fredag 

08.15 – 15.00.  

 

For forhåndsstemmeperioden 10.august – 10.september:  

- Frøya Herredshus v/Servicekontoret i hele forhåndsstemmeperioden mandag – 

fredag kl.08.15 – 15.00. 

- Uke 34/35 Forhåndsstemming i øyrekka. Èn dag på Sula/Bogøy og èn dag på 

Sørburøy  

- Uke 34/35 Institusjonsvalg ved Frøya Sykehjem, trygdeboliger ved sykehjemmet og  

Beinskardet omsorgsboliger.  

- Uke 36 Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  

 

Kommunedirektøren v/valgansvarlige finner nærmere dato forhåndsstemming i øyrekka, 

institusjonvalg og ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  

All forhåndsstemming annonseres i avis og på kommunes hjemmeside/facebookside. 

Søknadsfrist for å søke om ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) settes til fredag 

10.september kl.10.00.  
 

 

Vedlegg: 

Plan for valggjennomføring 

 

Saksopplysninger:   

 

Stortings- og Sametingsvalget starter tidligstemmingen 01.juli og varer frem til og med 10.august.  

I denne perioden har man tidligere brukt servicesenteret i Frøya kommune sine lokaler og 

åpningstider. Dette vil da bety en åpningstid mandag – fredag kl.08.15 – 15.00.  

Erfaringsmessig er det et lite antall tidligstemmer hvert år og stemmegivningen har foregått i 

avlukke ved skranken i servicesenteret.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og strenger fredag før valgdagen.  

 

Ved forrige valg i 2019 ble det gjennomført forhåndsstemming på følgende steder:   
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- Servicesenteret kl.08-15 mandag til fredag i hele forhåndstemmeperioden  

- Forhåndsstemmemottak på Sørburøy, Bogøy og Sula  

- Forhåndsstemmemottak på Frøya sykehjem, trygdeboliger ved sykehjemmet og 

Beinskardet omsorgsboliger  

- Ambulerende stemmemottak  

- Kjøpesenter (Stjernesenteret) én uke 

 

Valggjennomføringen i 2021 vil bli preget av situasjonen rundt Covid-19. Smittevernveilereden 

fra Kommunal- og moderniseringdepartementet viser at man må planlegge for flere scenarioer, 

men felles for mulige scenario er at i dette valget må man ta hensyn til smittevernregler. Alt annet 

må man bare se på som en bonus. 

 

Det er utarbeidet et forslag til plan for valggjennomføringen hvor man beskriver nærmere hvordan 

man ser for seg å løse de praktiske utfordringene man nå vil stå i rundt valget 2021. Planen er 

utarbeidet med bakgrunn i tidligere omtalte smittevernveileder og denne gjengis i selve planen. 

Kø utendørs er sterkt anbefalt slik at man ikke får opphopning av stemmegivere i samme rom 

overtid. Noe som vil vanskeliggjøre det å f.eks. ha forhåndsstemmemottak på kjøpesenter. 

 

Valgansvarlige har vært på befaring og sett på mulige løsninger og har etter drøftinger sett på 

både beste lokasjon med tanke på smittevern, men også opp i mot det å ha ressurser nok til å 

gjennomføre forhåndsstemmingen, selv ved utbrudd. 

 

Det er også kommet forespørsel fra valgansvarlige i Hitra kommune om det skal være opprettet et 

forhåndsstemmemottak på Guri Kunna i forbindelse med skolevalget. 

Dato for skolevalget er enda ikke satt, men er skissert å kunne bli gjennomført i perioden 

30.august – 3.september. Skolevalget gjennomføres på én dag. 

 

Tid og sted for selve forhåndsstemmingen i øyrekka må kommunedirektøren komme tilbake til 

grunnet at man må få klarert båtruter/ferjeruter o.l, men skisserer ukenummer for gjennomføring.  
 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirekøten foreslår følgende tid og sted for forhåndsstemming: 

 

Tidligstemmeperioden:  

Servicesenteret, Frøya Herredshus fra 01.juli – 9.august 2021. Åpningstid mandag – fredag 08.15 

– 15.00.  

 

For forhåndsstemmeperioden 10.august – 10.september:  

- Frøya Herredshus v/Servicekontoret i hele forhåndsstemmeperioden mandag – fredag 

kl.08.15 – 15.00. 

- Uke 34/35 Forhåndsstemming i øyrekka. Èn dag på Sula/Bogøy og èn dag på Sørburøy  

- Uke 34/35 Institusjonsvalg ved Frøya Sykehjem, trygdeboliger ved sykehjemmet og  

Beinskardet omsorgsboliger.  

- Uke 36 Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  

 

Kommunedirektøren v/valgansvarlige finner nærmere dato forhåndsstemming i øyrekka, 

institusjonvalg og ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  
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All forhåndsstemming annonseres i avis og på kommunes hjemmeside/facebookside. Søknadsfrist 

for å søke om ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) settes til fredag 10.september 

kl.10.00.  

 

Kommunedirektøren har vurdert det slik at forhåndsstemming på kjøpesenter og på Guri Kunna 

VGS skolested Frøya ikke gjennomføres. 

 

Vurderingen rundt det å ikke ha forhåndsstemmemottak på kjøpesenter er gjort på bakgrunn av 

ønske om å holde all kø til valglokalet utendørs og ikke opphopning av folk innendørs over lengre 

tid.  

 

Forhåndsstemming ved Guri Kunna VGS skolested Frøya blir vurdert som for ressurskrevende 

med tanke på at det samtidig skal foregå ordinær forhåndsstemming samtidig. 

Det skal læres opp personell som kan valgrutinene og som skal sikre at valget blir gjennomført 

riktig. Dette er i hovedsak personell ved virksomheten Servicesenteret evt andre fra 

administrasjonen. Det å opprette et ekstra stemmedested, selv om det bare er for noen timer én 

dag, er uansett vurdert til å være en potensiell økt risiko med tanke på bemanning. 

Valgstyret må planlegge for at valggjennomføringen kan gjennomføres selv om opplært personell 

havner i karantene eller isolasjon. Ved å opprette et ekstra forhåndsstemmelokale øker risikoen 

for at man ikke har personell denne dagen tilgjengelig ved begge forhåndsstemmesteder. 

Kommunedirektøren anbefaler heller å ha en dialog med Guri Kunna VGS om at de kommer 

puljevis opp til forhåndsstemmestedet på kommunehuset. Dette vil ikke ta stort lengre tid og vil 

heller ikke utløse behov for mer personell enn ellers. 

 

Kommunedirektøren har også lagt vekt på at i ukene 34-36 så vil det foregå forhåndsstemming i 

øyrekka og på sykehjem m.m noe som vil bety at man i denne perioden vil måtte planlegges for 

opp til 7-8 stykker som mottar forhåndsstemmer pr dag hvis man skulle ha forhåndsstemmested 

også på Guri Kunna VGS skolested Frøya. 
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TID OG STED FOR STEMMEGIVING STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret i Frøya kommune vedtar følgende valglokaler og åpningstider for Stortings- og 

Sametingsvalget 2021: 

 

Søndag 12. september 2021 med åpningstid kl.1500 – 1800: 

• Øyrekka stemmekrets m/valglokale Mausund oppvekstsenter 

• Sistranda stemmekrest m/valglokale Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

 

Mandag 13. september 2021 med åpningstid kl.1000 – 1800: 

• Øyrekka stemmekrets m/valglokale Mausund oppvekstsenter 

 

Mandag 13. september 2021 med åpningstid kl.1000 – 2000: 

• Nordskag stemmekrets m/valglokale Nordskag oppvekstsenter 

• Nabeita stemmekrets m/valglokale Nabeita oppvekstsenter 

• Sistranda stemmekrets m/valglokale Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

• Nesset stemmekrets m/valglokale Nesset grendehus 

• Dyrøy stemmekrest m/valglokale Dyrøy oppvekstsenter 

 

Frist for å bestille ambulerende stemmegiving (hjemmestemming ) på valgdagen for de som sitter i 

karantene eller isolasjon grunnet Covid-19, settes til kl.1000. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

Kommunestyret vedtok i kst-sak 106/20 (arkivsak 20/1729) at det i Frøya kommune avholdes Stortings- og 

Sametingsvalg mandag 13.september 2021. I tillegg avholdes valgting også søndag i stemmekretsene Sistranda 

og Øyrekka. 

I samme vedtak står det valglokalene skal stenge kl.20.00 på fast-Frøya og kl.18.00 i Øyrekka stemmekrets. 

Kommunestyret vedtok ikke åpningstid for valglokalene i sin helhet. Dette ligger da til valgstyret. 

 

Ved forrige valg var åpningstidene som følger: 

 

Søndag:  Kl.15.00 – 18.00 i Øyrekka og Sistranda stemmekrets 

 

Mandag: Kl.10.00 – 18.00 i Øyrekka stemmekrets 

  

  Kl.10.00 – 20.00 i stemmekrestene på fast-Frøya. 

 

Følgende stemmekretser gjelder i Frøya kommune: 

0001 – Nordskaget stemmekrets 

0002 – Nabeita stemmekrets 
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0003 – Sistranda stemmekrest 

0004 – Nesset stemmekrets 

0005 – Dyrøy stemmekrets 

0006 – Øyrekka stemmekrets 

 

 

I valglovens §9-3(2) står følgende: 

Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegiving. Stemmegivningen 

skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler 

skal ikke benyttes med mindre særskilte grunner foreligger. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 

1/3 av medlemmene, vedta å holde valglokalene lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak må treffes 

senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere 

enn kl.21. 

 

Ved forrige valgavvikling i 2019 ble følgende valglokaler brukt: 

 

Nordskag stemmekrets: Nordskag oppvekstsenter 

Nabeita stemmekrest: Nabeita oppvekstsenter 

Sistranda stemmekrets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

Nesset stemmekrest: Frøya Næringspark 

Dyrøy stemmekrets: Dyrøy oppvekstsenter 

Øyrekka stemmekrets: Mausund oppvekstsenter 

 

Det er i utgangspunktet ikke mulig å ha mer enn ett stemmested pr stemmekrets på valgdagen. I et valglokale på 

valgdagen er det avhengig av god og stabil nett-tilgang samt ønske om dekning for bruk av mobilt bredbånd som 

reserveløsning. 

Valglokalene bør ha et visst offisielt preg og derfor har offentlige bygg blitt foretrukket. Tilgang på 

skriver/printer er også noe som bør være i alle valglokaler, gjerne med kommunens sikkerprint-løsning. 

Frøya Næringspark sine lokaler er pr dags dato utleid og daglig leder kan derfor ikke garantere at lokalene kan 

disponeres til valglokale i år. Derfor er Nesset grendehus satt inn som nytt valglokale i Nesset stemmekrets. 

Nesset grendehus er det eneste bygget som ikke er offentlig og som ikke har en slik skrivertilgang. Dette har 

tidligere vært løst med at kommunen har kjørt ut og koblet opp en kommunal skriver direkte til pc i valglokalet. 

 

 

 

 

Valg under pandemi 

 

2021 er et år hvor situasjonen rundt Covid-19 både internasjonalt, nasjonalt og lokalt varierer. 

I den forbindelse er kommunene bedt om å planlegge for flere scenarioer. På bakgrunn av 

dette og midlertidige endringer i valgloven gjeldende for valget 2021, så har 

kommunedirektøren utarbeidet en plan A, B og C, med tanke på selve valggjennomføringen. 

Disse tre planene er samlet i et dokument som også inneholder smittevernveilederen fra 

Kommunal – og moderniseringsdepartementet. 

 

All saksbehandling gjort i forbindelse med valget 2021 er gjort med bakgrunn i plan A, noe 

som tilsier lite eller ingen smitte lokalt, men med smitteverntiltak i bunn. 

 

Det er tatt høyde for andre scenarier og planleggingen opp mot valgperioden tar utgangspunkt 

i at både plan B og plan C må effektueres. 

 

Valgstyret må uansett fatte vedtak ut fra hvordan man ser for seg situasjonen lokalt i 

august/september.  
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Midlertidige endringer i valgloven gjør at selv om valgstyret vedtar hvilke valglokaler man vil 

bruke valgdagen, så kan man, hvis smittesituasjonen tilsier det, endre disse etter nytt vedtak. 

  

En endring i valgloven gjeldende for valget 2021 er at de som er i karatene eller isolasjon på 

valgdagen grunnet Covid-19 skal få avgi stemme.  

For de personene som er i isolasjon så betyr dette at de må avgi sin stemme i egen bolig. 

Personer i karantene må enten stemme i eget valglokale tilrettelagt slik at de ikke møter andre 

personer eller at disse også må avgi stemme i egen bolig. 

 

Frist for å bestille ambulerende stemmegiving (hjemmestemming) er nasjonalt satt til kl.10.00 

på valgdagen. 

 

 

Vurdering:  

Kommunedrektøren vurderer det slik at alle valglokalene som ble brukt ved stortingsvalget 

2021 fortsatt kan brukes som valglokaler fremover. 

 

Kommunedirektøren vurderer videre at det å holde på de samme valglokalene så fremt det lar 

seg gjøre er en fordel, slik at det er lettere for velgerne å finne fram/forholde seg til.  

 

Kommunedirektøren mener videre at valglokalene har samme åpningstid som foregående 

valg. 

 

Kommunedirektøren har også vurdert at man bør planlegge for at valggjennomføringen kan gå 

mest mulig som normalt, da et større antall innbyggere regnes å være vaksinert når vi kommer 

til selve valgdagen. Dette betyr at man samme tid og sted for valggjennomføringen som i de 

foregående valg. 

Det må legges til at det uansett arbeides med planlegging for flere andre scenarioer. Disse 

scenarioene og løsninger knyttet til disse er nærmere beskrevet i vedlagte «Plan for 

valggjennomføring» 

 

Når det kommer til ambulerende stemmegiving på valgdagen har kommunedirektøren så langt 

vurdert at det ikke legges opp til et eget karantenevalglokale, men at de som evt er i karantene 

på valgdagen bestiller hjemmestemming. 

Skulle omfanget av dette bli veldig stort, planlegges det for å evt ta i bruk «drive-in» 

stemming ved Sistranda stemmekrets. 

 
Selve dokumentet «Plan for valggjennomføring» blir oppdatert i etterkant av valgstyrets vedtak. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1007    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 24.11.20  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 24.11.20 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 24.11.20 

 

 

 

 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1006    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Brev til valgstyrene og fylkesvalgstyrene 

 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Øyvind Kind 
Robertsen 
22 24 71 80 

Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til at det i forkant av 

kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 ble sendt ut SMS med påminnelse om valget til 

alle velgere, og brev med informasjon om valget til stemmeberettigede med 

innvandrerbakgrunn. 

 

Departementet har besluttet at det også i forbindelse med stortingsvalget i 2021 skal sendes 

ut SMS med påminnelse om valget. Meldingen vil sendes til alle stemmeberettigede som er 

registrert med mobilnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret, og som ikke har reservert 

seg mot digital kommunikasjon fra det offentlige. I tillegg skal det sendes brev med 

informasjon og oppfordring om å benytte stemmeretten til stemmeberettigede med 

innvandrerbakgrunn som har blitt statsborgere i Norge i løpet av de siste åtte årene. 

 

Valgdirektoratet har fått i oppdrag å gjennomføre utsendelsen av SMS og brev, og vil i 

samråd med departementet utarbeide det nærmere innholdet i utsendelsene. Ved eventuelle 

spørsmål om utsendelsene, ber vi om at dere kontakter Valgdirektoratet. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Siri Dolven (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Øyvind Kind Robertsen 

rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Til valgstyrene og fylkesvalgstyrene, 

ifølge liste 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

21/2654-3 

Dato 

5. mai 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

 

 

Kopi 

 

Agder fylkeskommune 

Innlandet fylkeskommune 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Nordland fylkeskommune 

Oslo kommune 

Rogaland fylkeskommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

Trøndelag fylkeskommune 

Valgdirektoratet 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Vestland fylkeskommune 

Viken fylkeskommune 

 

  



 

 

Side 3 
 

Adresseliste 

 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden 

kommune 

Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 

Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 



 

 

Side 4 
 

 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Deatnu - Tana 

kommune 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2231 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske - Fuossko 

kommune 

Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 

Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 
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Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Gáivuotna - Kåfjord - 

Kaivuono kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2022 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen 

kommune 

Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad - Hárstták 

kommune 

Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 

Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 
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Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika 

kommune 

Tingplassen 1 6440 ELNESVÅGEN 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Laurkrokveien 4 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold 

kommune 

Postboks 3 1802 ASKIM 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 

Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 
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Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusveien 

6 

4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Loabák - Lavangen 

kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 

Lurøy kommune Onøyveien 14 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 
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Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Midt-Telemark 

kommune 

Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan 

kommune 

R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 

Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 
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Nordre Follo 

kommune 

Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøysund 

kommune 

Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger - 

Porsáŋgu - 

Porsanki kommune 

Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 

Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Raarvihke - Røyrvik 

kommune 

Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 
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Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Rønnebergplassen 

17 

6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snåase - Snåsa 

kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Hardbakke 26 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord - 

Omasvuotna - 

Oldersletta 1 9046 OTEREN 
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Omasvuono 

kommune 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Brugata 38 2540 TOLGA 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 

Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 
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Ullensvang 

kommune 

Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Unjárga - Nesseby 

kommune 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestnes kommune Rådhuset, Brugata 

10 

6390 VESTNES 

Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms veg 

2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 
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Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd Evensens 

veg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/551    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

DELEGERING AV MYNDIGHET - INNFØRING OG UNDERRETNING AV 

INNFØRING I MANNTALL STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret i Frøya kommune gir kommunedirektøren v/valgansvarlige delegert fullmakt 

til å føre inn i manntall og underrette om innføring av manntall for Stortings- og 

sametingsvalget 2021. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til valglovens §2-7 og §2-8: 

 

§ 2-7.Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet 

 

(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt 

fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp. 

 

(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen. 

 

(3) Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har 

vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før 

valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring 

innen kl. 17 dagen etter valgdagen. 

 

§ 2-8.Underretning om endringer i manntallet 

 

Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som 

er foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt 

oppmerksom på feil. 

 

Slik det står i valgloven kan en velger kreve retting av feil i manntallet etter at dette er lagt ut 

til offentlig ettersyn. Denne søknaden skal være skriftlig begrunnet, og sendes valgstyret i 

kommunen.  



Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. Hvor man er manntallsført og hvor 

man har stemmerett, er derfor avhengig av i hvilken kommune du er folkeregistrert som 

bosatt i pr 30.juni hvert valgår. Denne datoen kalles skjæringsdatoen. Dersom man registrerer 

flytting til en annen kommune etter 30.juni i valgåret, har man stemmerett i sin gamle 

bostedskommune. Dersom man registrerer flytting før 30.juni i valgåret vil man ha stemmerett 

i sin nye bostedskommune. 

 

Hvis man bor i utlandet er man som hovedregel innført i manntallet. Et unntak finnes 

imidlertid dersom du har bodd i utlandet i mer enn ti år. I dette tilfellet må det søkes om 

innføring i manntallet i den kommunen som man sist var folkeregistrert i for at stemmen skal 

bli godkjent. 

 

Uten delegering er det valgstyret som må samles for å behandle søknaden om innføring i 

manntall/krav om retting av feil i manntall. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det slik at det er hensiktsmessig av valgstyret delegerer sin 

myndighet for innføring og underretning om innføring i manntallet, til kommunedirektøren 

v/valgansvarlig. 

 

En slik delegering vil kunne føre til at man raskt får behandlet søknadene, rettet feilene og 

underrettet velgeren. En rask behandling av en slik søknad forutsetter selvsagt riktig 

dokumentasjon.  

 

Erfaringsmessig er det under 5 slike søknader hvert valg, men disse kommer gjerne spredt 

utover en lang periode. 

 

Valgsvansvarlige i kommunen er godt kjent med lovverket og kan godt i vare ta en slik 

søknad på vegne av valgstyret. En evt klage ved avslag vil måtte behandles i valgstyret. 

 

Kommunedirektøren innstiller da følgende: 

 

Valgstyret i Frøya kommune gir kommunedirektøren v/valgansvarlige delegert fullmakt til å 

føre inn i manntall og underrette om innføring av manntall for Stortings- og sametingsvalget 

2021. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/491    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

OPPNEVNING AV VALGFUNKSJONÆRER/STEMMEMOTTAKERE TIL 

FORHÅNDSTEMMEMOTTAK STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret gir kommunedirektøren v/valgansvarlig fullmakt til å oppnevne 

funksjonærer/stemmemottakere til forhåndsstemmemottak.  

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til Valglovens §8-2 og §8-3 

§ 8-2.Hvem kan motta forhåndsstemmer 

(1)  Som stemmemottaker innenriks fungerer 

a) stemmemottakere oppnevnt av valgstyret. 

b) sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan oppnevne andre stemmemottakere. 

c) på Jan Mayen den departementet bestemmer. 

 

(2)  Som stemmemottaker utenriks fungerer 

a) utenrikstjenestemann ved lønnet norsk utenriksstasjon. Etter særskilt bemyndigelse 

fra Utenriksdepartementet kan stemmegivning også foregå hos utenrikstjenestemann 

ved ulønnet norsk utenriksstasjon. Stasjonssjefen kan når det finnes påkrevd, 

oppnevne en eller flere av stasjonens funksjonærer til å motta forhåndsstemmer. 

b) stemmemottakere oppnevnt av departementet dersom stemmegivningen foregår andre 

steder enn det som fremgår av bokstav a. 

 

(3)  Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til 

stemmemottaker i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved 

stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i 

kommunene i vedkommende valgdistrikt. 

 

(4)  Dersom en velger som oppholder seg utenfor riket ikke har mulighet til å oppsøke en 

stemmemottaker, kan vedkommende avgi stemme ved brevpost uten at en 

stemmemottaker er til stede ved stemmegivningen. 

 



I de foregående valg gjennomført i Frøya kommune har oppnevning av 

valgfunksjonærer/stemmemottakere til forhåndsstemmemottak vært delegert til 

kommunedirektøren. Personell som har vært brukt til forhåndsstemmemottakere er ansatte i 

administrasjonen, da i hovedsak fra virksomheten Servicesenteret. Ved fravær eller større 

arbeidsmengde i servicekontoret, har annet personell fra administrasjonen blitt brukt. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det hensiktsmessig at valgstyret delegerer fullmakt til 

kommunedirektøren ved valgansvarlig for oppnevning av forhåndsstemmemottakere. 

 

Det vurderes at personell ved virksomheten Servicesenteret bør brukes til 

forhåndsstemmemottakere da begge valgansvarlige er ansatt i virksomheten. 

 

Selve forhåndsstemmemottaket har i foregående valg vært i nær tilkytning til servicekontoret 

på Herredshuset. Dette vurderes også naturlig ved stortingsvalget 2021. Selve saken om tid 

og sted for forhåndsstemming blir behandlet i egen sak i valgstyret. 

 

Ved eventuelle utfordringer grunnet fravær eller større arbeidsmengde i tidligere nevnte 

virksomhet, må annet personell fra administrasjonen som fyller vilkårene for 

forhåndsstemmemottak brukes. 

Ingen som står på liste til Stortingsvalget 2021 kan være stemmemottakere eller 

forhåndsstemmemottakere. 

 

Kommunedirektøren ser det også hensiktmessig at oppnevnelsen av 

forhåndsstemmemottakere delegeres grunnet situasjonen rundt Covid-19 i samfunnet. I 

planleggingen av valggjennomføringen er man nødt til å planlegge for at man raskt har 

kompetent personell til å ivareta forhåndsstemmemottaket i tilfelle karantene eller annet 

fravær på personell. Ved at dette er delegert vil man raskt kunne utnevne nye 

forhåndsstemmemottakere, samt kjøre opplæring. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/492    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

OPPTELLINGSMÅTE STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret vedtar at Frøya kommune bruker opptellingsmåten sentralt – samlet, på 

valgtingsstemmer ordinære under Stortings- og Sametingsvalget 2021. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er en del grunnlagsdata som skal rapporteres inn i det elektroniske valgadminstrasjonssystemet 

(EVA). Blant disse grunnlagsdataene er opptellingsmåter kommunen skal bruke ved valget 2021.  

Følgende tellemåter er allerede satt:  

 

Forhåndsstemmer ordinære: Sentralt samlet  

 

Stemme i særskilt omslag: Sentralt samlet  

 

Sent innkomne/lagt til side: Sentralt samlet  

 

Stemmer i beredskapskonvolutt: Sentralt samlet  

 

Når det kommer til valgtingstemmer ordinære bør dette settes av valgstyret.  

 

Det er 3 forskjellige opptellingsmåter. Disse er:  

 

1. Sentralt - samlet  

2. Sentralt – fordelt på krets  

3. Lokalt – fordelt på krets  

 

 

 

 

Under følger en forklaring på hva de forskjellige opptellingsmåtene går ut på og forskjellene på 

dem:  

 

1. Sentral – samlet  



 

Dette er den opptellingsmåten som er brukt i de siste valgene. Denne innebærer at stemmestyrene 

teller antall kryss i manntall og stemmesedler og rapporter antallene inn til valgstyret. 

Stemmestyrene fordeler ikke stemmesedlene på parti, men teller da bare det totale antallet 

stemmesedler.  

 

Foreløpig telling og endelig telling foregår sentralt av valgadministrasjonen under oppsyn av 

valgstyret.  

 

Dette innebærer da at man får ett resultat med fordeling av stemmesedler på parti sentralt for hele 

kommunen.  

 

Fordelen med denne tellemåten kan være at uansett hvor få stemmegivinger det er fra en 

stemmekrets, så er det lett å anonymisere disse da alle stemmesedlene blandes sentralt.  

Valgresultatet blir klart når alle kretsene er telt opp og ikke noen tall underveis.  

 

2. Sentralt – fordelt på krets  

 

I denne opptellingsmåten blir antall kryss i manntall og stemmesedler telt av stemmestyrene. Heller 

ikke her blir stemmesedlene fordelt på parti av stemmestyrene.  

 

Forskjellen her kontra opptellingsmåte 1 er at her vil man parti-fordele stemmesedlene på krets 

sentralt. Sentralt betyr her da at valgadministrasjonen gjør denne partifordelingen.  

Ved få avgitte stemmer i en krets vil det her være vanskeligere å anonymisere stemmesedlene opp 

mot stemmegivningene.  

 

Prinsippet om hemmelig valg er litt vanskeligere å håndheve på denne opptellingsmåten, men 

fortsatt forsvarlig ut i fra størrelsen på stemmekretsene våre.  

 

Ulempen kan være at ved evt. lav valgdeltakelse kan være sporbart å finne ut hvem som har stemt 

hva. Dette er ikke sporbart for allmennheten selvsagt.  

 

Valgresultatet i de forskjellige kretsene kan komme etter hvert som kretsene er talt opp og 

partifordelt.  

 

3. Lokalt – fordelt på krets  

 

Denne opptellingsmåten gir da stemmestyrene i oppgave å telle manntallskryss, antall 

stemmesedler og parti-fordele stemmesedlene.  

 

Denne opptellingsmåten vil kreve mye mer opplæring av stemmestyrene. I tillegg stemmestyrenes 

møtebok blir mer omfattende.  

 

Stemmestyrene vil da også bruke vesentlig lengre tid på selve opptellingen og det vil bety lengre 

tid før man har valgresultatet klart. Dette fordi det uansett er valgadministrasjonen og valgstyret 

som skal gjøre den endelige opptellingen og partifordelingen.  

 

 

Vurdering: 

 



Kommunedirektøren vurderer det mest hensiktsmessig å velge samme opptellingsmåte som ved 

tidligere valg da dette vurderes som den mest sikre og mest effektive måte å telle opp på i Frøya 

kommune.  

Prinsippet om hemmelig valg er førende for all valggjennomføring og kommunedirektøren 

vurderer det slik at opptellingsmåte 1. Sentralt – samlet, vil ivareta dette prinsippet på best mulig 

måte. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/495    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL STORTINGS- OG 

SAMETINGSVALGET 2021 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret i Frøya kommune legger ut hovedmanntallet i forbindelse med Stortings- og 

Sametingsvalget 2021 til offentlig ettersyn hos Servicesenteret, Frøya Herredshus.  

Manntallet legges ut så snart det lar seg gjøre og annonseres i avis og på kommunens 

hjemmeside/facebookside.  

 

Frist å fremsette krav om ett manntallseksemplar fra listeforslagsstillerne settes til 

fredag 20.august kl.12.00. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I følge valglovens §2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn, er det valgstyret som 

skal legge ut manntallet til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge 

ute til og med valgdagen.  

 

Valgstyret skal også kunngjøre tid og sted for utleggingen og samtidig opplyse om adgangen 

til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet. 

 

Tidligere har valgstyret lagt ut hovedmanntallet og kretsmanntallene til offentlig ettersyn.  

Følgende steder har manntallet tidligere blitt lagt ut til offentlig ettersyn:  

- Servicesenteret, Frøya Herredshus  

- COOP Mausund BA  

- Avd. 49, COOP Marked Sula  

- COOP Marked Sørburøy  

 

Det har tidligere vært problemer med å få tilbake manntallene samt at manntallene har blitt 

tegnet på o.l. når det har blitt lagt i butikker.  



I valgforskriftens § 3 Tilgang til manntallseksemplar (4) skal valgstyret holde oversikt over 

utleverte manntalleksemplar og skal se til at alle blir levert tilbake til valgstyret innen to år.  

 

I tillegg kan står det i samme paragraf, første ledd, at alle som stiller liste ved valget har uten 

omkostninger rett til ett papireksemplar for valgkretsen. Krav om manntallseksemplar må 

fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune innen den frist valgstyret har satt.  

 

Ved forrige valg ble manntallet bare lagt ut i servicekontoret, Frøya Herredshu. 

 

Vurdering:  

 

I og med at Frøya kommune nå har elektronisk manntall vurderer kommundirektøren det som 

lite hensiktsmessig å legge ut kretsmanntallene i til offentlig ettersyn, men heller bare legge ut 

hovedmantallet.  

 

Siden kommunen nå har elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen vil et evt 

kretsmanntall ikke ha noen betydning lenger.  

Kommunedirektøren vurderer det videre, for å sikre at kommunen har kontroll på manntallet, 

at hovedmanntallet bare legges ut til offentlig ettersyn i servicesenteret, Frøya Herredshus.  

 

Denne fremgangsmåten er det flere kommune som praktiserer.  

Ved å ha bare ett manntall liggende til offentlig ettersyn vil det gjøre arbeidet med å følge 

valgforskriftens §3, fjerde ledd enklere. Ved å legge manntall ut i butikker ser 

kommunedirektøren det at å overholde denne paragrafen blir vanskeligere.  

 

Kommunedirektøren foreslår derfor at man legger ut hovedmanntallet til offentlig ettersyn i 

skranken ved servicesenteret i Frøya Herredshus, Frøya kommune.  

Manntallet legges ut så fort det lar seg gjøre og annonseres på hjemmeside og avis.  

 

Frist å fremsette krav om ett manntallseksemplar fra listeforslagsstillerne settes til fredag 

20.august kl.12.00. 

 

 

Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte 

grupper av velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene knyttet til dette (jmf §3, 

andre ledd i valgforskriften) 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/493    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STEMMESTYRENE 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til stemmestyrer i forbindelse med 

Stortings- og sametingsvalget 2021: 

  

NORDSKAG KRETS:  

1.  Kirsten R. Antonsen  Vararep.:  1. Bente Espnes 

2. Torny D. Sørlie    2. Margaret Lihaug 

3. Kjersti Nord     3. Jorun Randi Skarsvåg 

 

NABEITA KRETS:  

1. Mona Åsen   Vararep.:  1. Ann Kristin A. Kristoffersen 

2. Heidi Midtsian    2. Åse Kristiansen 

3. Lars Christian Larsen   3. Marit Wisløff Norborg 

 

SISTRANDA KRETS:  

1. Inger Bjørgan   Vararep.:  1. Mona E.O. Skarsvåg 

2. Arthur Gipling    2. Nils Jørgen Karlsen 

3. Robert Albriktsen    3. Jan Otto Fredagsvik 

 

NESSET KRETS:  

1. Kitt Julie Hansen  Vararep.:  1. Line W. Bårdsen 

2. Janne Andersen Sandvik   2. Torbjørn Måsøval 

3. Roger Jenssen     3. Oddrun Bogstrand 

 

DYRØY KRETS:  

1. Terje Svendsen  Vararep.:  1. Harriet Strand 

2. Mona Reitan     2. Trygve Fjærli 

3. Rachel Tørum     3. Randi Fjærli 

 

MAUSUND KRETS:  

1. Håvard H. Os    Vararep.:  1.  Bente Mathissen 

2.  Vidar Oskarson    2.  Jan Ingar Berge 

3.  Arnstein Antonsen    3.  Lene Slettun 

 



Kommunedirekøten v/valgansvarlige i samråd med stemmestyrenes ledere bemyndiges til å 

foreta nødvendige endringer og eventuelt oppnevne nye representanter til stemmestyrene.  

 

Stemmestyrene + vara innkalles til et møte i forkant av Stortings- og sametingsvalget slik at 

nødvendig opplæring og gjennomgang av materiell kan foretas.  

 

Kommunedirektøren påser at alle som sitter i stemmestyrene oppfyller kravene for dette.  

Kommunedirektøren gis fullmakt til å utnevne valgmedarbeidere etter behov.  

 

1.vara til hvert stemmestyre blir innkalt som valgmedarbeider i valglokalet. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Foregår stemmegivingen på flere steder i kommunen på valgdagen(e), skal et stemmestyre med 

minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.  

Valgloven sier følgende om det å være stemmemottaker:  

 

§9-3 (4) Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til 

stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er 

oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til 

stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende valgdistrikt. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at alle valglokalene innstilles med 3 vararepresentanter. Dette for å 

være på den sikre siden med tanke på evt sykdom eller andre forfall på de faste medlemmene i 

stemmestyrene.  

Å instille flere vararepresentanter enn 3 har vist seg de foregående valg å være til dels bortkastet. 

Mye fordi ved å være vara 4 og utover gjør at personene har et veldig distansert forhold til om de 

skal sette av dagen eller ikke og det oppleves som om sjansen for å måtte stille er liten. 

 

Kommunedirektøren vurderer det heller slik at i stedet for å innstille stemmestyrene med flere enn 

3 vara, så arbeider valgansvarlige med en personellbase som kan fordeles på de stemmestyrene 

som evt kunne få behov for mer personell på valgdagen. 

 

At kommunedirektøren v/valgansvarlige i samarbeid med stemmestyrenes ledere bemyndiges til å 

oppnevne nye medlemmer til stemmestyrene på kort varsel ses kort og godt på som en 

nødvendighet da det å kalle sammen valgstyret på få timers varsel ikke er praktisk gjennomførbart. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/494    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK STORTINGS- OG 

SAMETINGSVALGET 2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret vedtar følgende tid og sted for forhåndsstemming i forbindelse med Stortings- 

og Sametingsvalget 2021.  

 

Tidligstemmeperioden:  

Servicekontoret, Frøya Herredshus fra 01.juli – 9.august 2021. Åpningstid mandag – fredag 

08.15 – 15.00.  

 

For forhåndsstemmeperioden 10.august – 10.september:  

- Frøya Herredshus v/Servicekontoret i hele forhåndsstemmeperioden mandag – 

fredag kl.08.15 – 15.00. 

- Uke 34/35 Forhåndsstemming i øyrekka. Èn dag på Sula/Bogøy og èn dag på 

Sørburøy  

- Uke 34/35 Institusjonsvalg ved Frøya Sykehjem, trygdeboliger ved sykehjemmet og  

Beinskardet omsorgsboliger.  

- Uke 36 Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  

 

Kommunedirektøren v/valgansvarlige finner nærmere dato forhåndsstemming i øyrekka, 

institusjonvalg og ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  

All forhåndsstemming annonseres i avis og på kommunes hjemmeside/facebookside. 

Søknadsfrist for å søke om ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) settes til 

fredag 10.september kl.10.00.  

 

 

 

Vedlegg: 

Plan for valggjennomføring 

 

Saksopplysninger:   

 

Stortings- og Sametingsvalget starter tidligstemmingen 01.juli og varer frem til og med 10.august.  

I denne perioden har man tidligere brukt servicesenteret i Frøya kommune sine lokaler og 

åpningstider. Dette vil da bety en åpningstid mandag – fredag kl.08.15 – 15.00.  

Erfaringsmessig er det et lite antall tidligstemmer hvert år og stemmegivningen har foregått i 

avlukke ved skranken i servicesenteret.  



Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og strenger fredag før valgdagen.  

 

Ved forrige valg i 2019 ble det gjennomført forhåndsstemming på følgende steder:   

 

- Servicesenteret kl.08-15 mandag til fredag i hele forhåndstemmeperioden  

- Forhåndsstemmemottak på Sørburøy, Bogøy og Sula  

- Forhåndsstemmemottak på Frøya sykehjem, trygdeboliger ved sykehjemmet og 

Beinskardet omsorgsboliger  

- Ambulerende stemmemottak  

- Kjøpesenter (Stjernesenteret) én uke 

 

Valggjennomføringen i 2021 vil bli preget av situasjonen rundt Covid-19. Smittevernveilereden fra 

Kommunal- og moderniseringdepartementet viser at man må planlegge for flere scenarioer, men 

felles for mulige scenario er at i dette valget må man ta hensyn til smittevernregler. Alt annet må 

man bare se på som en bonus. 

 

Det er utarbeidet et forslag til plan for valggjennomføringen hvor man beskriver nærmere hvordan 

man ser for seg å løse de praktiske utfordringene man nå vil stå i rundt valget 2021. Planen er 

utarbeidet med bakgrunn i tidligere omtalte smittevernveileder og denne gjengis i selve planen. 

Kø utendørs er sterkt anbefalt slik at man ikke får opphopning av stemmegivere i samme rom 

overtid. Noe som vil vanskeliggjøre det å f.eks. ha forhåndsstemmemottak på kjøpesenter. 

 

Valgansvarlige har vært på befaring og sett på mulige løsninger og har etter drøftinger sett på både 

beste lokasjon med tanke på smittevern, men også opp i mot det å ha ressurser nok til å 

gjennomføre forhåndsstemmingen, selv ved utbrudd. 

 

Det er også kommet forespørsel fra valgansvarlige i Hitra kommune om det skal være opprettet et 

forhåndsstemmemottak på Guri Kunna i forbindelse med skolevalget. 

Dato for skolevalget er enda ikke satt, men er skissert å kunne bli gjennomført i perioden 30.august 

– 3.september. Skolevalget gjennomføres på én dag. 

 

Tid og sted for selve forhåndsstemmingen i øyrekka må kommunedirektøren komme tilbake til 

grunnet at man må få klarert båtruter/ferjeruter o.l, men skisserer ukenummer for gjennomføring.  

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirekøten foreslår følgende tid og sted for forhåndsstemming: 

 

Tidligstemmeperioden:  

Servicesenteret, Frøya Herredshus fra 01.juli – 9.august 2021. Åpningstid mandag – fredag 08.15 

– 15.00.  

 

For forhåndsstemmeperioden 10.august – 10.september:  

- Frøya Herredshus v/Servicekontoret i hele forhåndsstemmeperioden mandag – fredag 

kl.08.15 – 15.00. 

- Uke 34/35 Forhåndsstemming i øyrekka. Èn dag på Sula/Bogøy og èn dag på Sørburøy  

- Uke 34/35 Institusjonsvalg ved Frøya Sykehjem, trygdeboliger ved sykehjemmet og  

Beinskardet omsorgsboliger.  

- Uke 36 Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  



 

Kommunedirektøren v/valgansvarlige finner nærmere dato forhåndsstemming i øyrekka, 

institusjonvalg og ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  

All forhåndsstemming annonseres i avis og på kommunes hjemmeside/facebookside. Søknadsfrist 

for å søke om ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) settes til fredag 10.september 

kl.10.00.  

 

Kommunedirektøren har vurdert det slik at forhåndsstemming på kjøpesenter og på Guri Kunna 

VGS skolested Frøya ikke gjennomføres. 

 

Vurderingen rundt det å ikke ha forhåndsstemmemottak på kjøpesenter er gjort på bakgrunn av 

ønske om å holde all kø til valglokalet utendørs og ikke opphopning av folk innendørs over lengre 

tid.  

 

Forhåndsstemming ved Guri Kunna VGS skolested Frøya blir vurdert som for ressurskrevende 

med tanke på at det samtidig skal foregå ordinær forhåndsstemming samtidig. 

Det skal læres opp personell som kan valgrutinene og som skal sikre at valget blir gjennomført 

riktig. Dette er i hovedsak personell ved virksomheten Servicesenteret evt andre fra 

administrasjonen. Det å opprette et ekstra stemmedested, selv om det bare er for noen timer én 

dag, er uansett vurdert til å være en potensiell økt risiko med tanke på bemanning. 

Valgstyret må planlegge for at valggjennomføringen kan gjennomføres selv om opplært personell 

havner i karantene eller isolasjon. Ved å opprette et ekstra forhåndsstemmelokale øker risikoen for 

at man ikke har personell denne dagen tilgjengelig ved begge forhåndsstemmesteder. 

Kommunedirektøren anbefaler heller å ha en dialog med Guri Kunna VGS om at de kommer 

puljevis opp til forhåndsstemmestedet på kommunehuset. Dette vil ikke ta stort lengre tid og vil 

heller ikke utløse behov for mer personell enn ellers. 

 

Kommunedirektøren har også lagt vekt på at i ukene 34-36 så vil det foregå forhåndsstemming i 

øyrekka og på sykehjem m.m noe som vil bety at man i denne perioden vil måtte planlegges for 

opp til 7-8 stykker som mottar forhåndsstemmer pr dag hvis man skulle ha forhåndsstemmested 

også på Guri Kunna VGS skolested Frøya. 
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Innledning 
 

Med tanke på situasjonen med Covid-19 i verden i 2021 har både Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Valgdirektoratet kommet med anbefalinger og føringer for at man 

bør utarbeide rutiner og planer som tar høyde for flere mulige scenarioer med tanke på smittetrykk i 

samfunnet. 

Derfor har valgansvarlige Frøya kommune utarbeidet en plan for selve valggjennomføringen for 

Stortings- og sametingsvalget 2021 som tar høyde for 3 tenkte scenarioer. 

Det ble utarbeidet en proposisjon av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltak for å 

avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19. 

Denne proposisjonen til Stortinget med midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven 

har bl.a. ført til at man som kommune må tilrettelegge for at stemmeberettigede skal få mulighet til 

å stemme selv om de er i isolasjon på valgdagen for å nevne noe. 

Det er også utarbeidet en smittevernveileder med tanke på valggjennomføringen. Denne er gjengitt i 

denne planen og legger føringen for de forskjellige planene man har lagt opp til med tanke på den 

praktiske gjennomføringen. 

Denne planen er bygd opp slik at de krav og retningslinjer som er gitt til kommunen gjennom 

smittevernveilederen kommer først. Denne delen av planen beskriver kravene til gjennomføringen 

og hva kommunen må tenke på når det praktiske skal besluttes. 

Det er i siste del av dokumentet lagt inn en plan A, B og C.  

Tankene bak denne tredelingen er at plan A skal gjennomføres ved liten eller ingen smitte lokalt 

og ingen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen ikke kan gjennomføres. 

Plan B gjennomføres ved noe smitte og noen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen må 

gjennomføres. 

Det er i Plan B tatt høyde for at f.eks. skolene ikke kan brukes grunnet smitte. 

Plan C gjennomføres ved høyt smittetrykk og strenge nasjonale/lokale tiltak som tilsier at 

planen må gjennomføres. 

Det er i Plan C tatt høyde for at f.eks. skolene og andre små lokale grendehus evt ikke kan 

brukes grunnet smitte. 

Planen skal fremlegges kommuneoverlege med tanke på det smittevernfaglige for uttalelse 

og til slutt forankres i valgstyret. 

Planen oppdateres fortløpende etter vedtak gjort i valgstyret. 

 

 

 

 



Overordnede føringer 
 Valget kan gjennomføres 

 Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får 

stemt 

 Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for avstand 

 Kommunene må sørge for godt renhold og hygiene 

Stortinget har vedtatt følgende midlertidige regler for valget i 2021: 
 Velgere som er i isolasjon grunnet Covid-19, skal stemme hjemmefra. Perioden for 

ambulerende stemming utvides slik at velgere i isolasjon som stemmer i egen kommune, kan 

søke om dette frem til klokken 10.00 på valgdagen. 

 Velgere som er i karantene grunnet Covid-19, skal ikke stemme i ordinære valglokaler. 

Valgstyret i kommunen skal opprette egne steder der velgere i karantene kan stemme. Det 

kan være i egne lokaler, utenfor de ordinære stemmelokalene eller ved mobile 

stemmemottak. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan velgere i karantene 

søke om å få stemme hjemmefra. 

 Valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske området til stemmekretsen og bestå av 

flere rom. 

 Kommunen kan også oppnevne personer som er bosatt i andre kommuner, som medlemmer 

av stemmestyrene. 

 Ved et lokalt smitteutbrudd, kan kommunen beslutte å opprette et ekstra valglokale på 

valgdagen om det skulle være nødvendig for å øke kapasiteten og spre velgere. 

 Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen, den siste helgen før valget, beslutte å ta imot 

stemmer hjemme hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, men bare dersom 

detter er nødvendig for at velgerne får stemt. 

 Kommunene kan starte opptelling av forhåndsstemmer dagen før valgdagen. 

 Departementet har fått hjemmel til å pålegge kommunene konkrete krav til en 

smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring. 

 Kommunen må innrette eventuelle smitteverntiltak de siste ukene av 

forhåndsstemmeperioden og på valgdagen på en slik måte at de ikke er til hinder for 

valggjennomføringen. 

 

Hva betyr dette for oss? 
Kommunen v/valgstyret må sikre at alle velgere kan få stemt ved valget, og forebygge smitte 

i gjennomføringen av valget. 

Det må tilrettelegges for at også velgere i karantene og isolasjon får mulighet til å stemme. 

Kommunen må i god tid før valget skaffe en oversikt over hvilke personer og virksomheter 

som har oppgaver knyttet til valggjennomføringen. 

Alle som er involvert i gjennomføringen av valget må få informasjon om smitteverntiltakene 

som gjelder, og må inkluderes i beredskapsplaner. 

Kommunen må gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet for de som arbeider med valget, 

enten som administrativt ansatte eller som innleide valgmedarbeidere. Basert på 



risikovurderingen skal arbeidsgiver utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre 

smittespredning. 

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre tilgang på beskyttelsesutstyr i de tilfellene det er 

nødvendig, samt nødvendig opplæring i bruk av dette. 

For ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør det 

gjøres en individuell vurdering av behov for tilrettelagt arbeid. 

 

Smittesporing – valgapparatets rolle 
Selve prosessen ved å avgi stemme er en handling der velgeren stort sett er alene. Velgeren 

skal være alene når valget tas. Før og etter dette vil velgeren møte valgmedarbeidere som 

viser og informerer hvor velgeren skal gå, sjekker velgerens legitimasjon og krysser av i 

manntallet. Denne prosessen tar kort tid, og det er lite kontaktpunkt med andre personer. 

Det vil derfor være mulig å gjennomføre valget på en slik måte at velgere ikke vil falle under 

kriteriene som nærkontakter. Avstand og tidsbruk er sentralt her. Det skal være mulig å 

stemme uten å være nærmere andre enn 1 meter, og man skal kunne gjøre det på kortere 

tid enn 15 minutter. 

Fordi sannsynligheten for å være nærkontakt er så liten, og hensynet til hemmelig valg tilsier 

det, skal velgere som møter opp for å stemme ikke registreres for mulig smittesporing. Dette 

betyr at det er særlig viktig at det er tilstrekkelig ressurser til å påse at alle anbefalinger om 

smitteverntiltak følges. 

Smitteforebyggende tiltak 
De grunnleggende smitteverntiltakene er: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold 

3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt 

mellom personer 

 

Redusert kontakt mellom personer 
Smittevernfaglig anbefaling er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle 

situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er 

rekkevidden av dråpesmitte. 

Én meters avstand reduserer risikoen for smitte, men utelukker ikke at smitte kan skje.  

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner og i alle ledd i 

møter mellom velgere, valgmedarbeidere, ansatte og andre.  

 



Valglokalene 

Valglokalenes utforming vil være viktig for å sikre en forsvarlig gjennomføring. Lokaler med 

mulighet for separat inn- og utgang er en fordel for enklere logistikk. Der det ikke er mulig 

med separat inn- og utgang må kommunen sette inn andre tiltak for å sikre at ikke velgere 

møter andre velgere i døren, for eksempel ved at en medarbeider organiserer velgere som 

skal ut og inn.  

God ventilasjon og størrelsen på lokalet har også betydning.   

Det må gjøres vurderinger av hvor mange personer som kan være inne i lokalet samtidig. 

 

Holde avstand i valglokalet 

Kommunene må til rette lokalene sine på en slik måte at velgerne kan gå inn i lokalet, 

stemme og gå ut igjen uten å måtte være nærmere andre personer enn minimum 1 meter. 

Tiden velgeren bruker inne i lokalet bør være mindre enn 15 minutter. 

For å få til dette er god informasjon til velgeren i forkant av stemmingen viktig, slik at 

velgerne vet hva de skal gjøre. Det bør også arbeides med å gjøre prosessen i valglokalet så 

forståelig som mulig. 

 

God skilting, ledeteip og/eller skillebånd kan brukes til dette. Innendørs kø bør unngås. 

 

Organisering av kø 

Viktig at køen til valglokalet organiseres på en god måte, og at køen så langt som mulig er 

utendørs. 

Kommunen må sikre at alle velgerne som står i kø kan holde nødvendig avstand til andre 

velgere.  

Når det utvikler seg til kø, må kommunen ha egne medarbeidere som passer på køen. 

 

Velgere med behov for assistanse 
Noen velgere har behov for assistanse når de stemmer. Når assistanse gis, bør det så langt 

som mulig holdes 1 meters avstand. Tiden som brukes på å gi assistanse vil i all hovedsak 

være under 15 minutter, og fysisk kontakt mellom velgeren og valgfunksjonær bør unngås så 

langt som mulig. 

Kommunen må sørge for at velgere som trenger assistanse kan avgi stemme på et sted der 

det er mulig å holde avstand. 

Eksempelvis bak et skjermbrett, i et tilstøtende rom eller utenfor valglokalet. 

Dersom det ikke er mulig å holde minimum 1 meters avstand, bør man følge de gjeldende 

råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr så langt som mulig. 



Valgloven åpner nå opp for at velgere som på grunn av psykisk eller fysisk 

funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, selv kan velge å peke ut en hjelper som skal 

bistå vedkommende uten at en valgfunksjonær er til stede i valgavlukket. 

 

God hygiene 
Kommunen har en plikt til å tilby håndsprit, men det er ikke et krav at velgeren bruker dette. 

Det er ikke mulig å avvise en velger på grunnlag av at vedkommende ikke vil bruke håndsprit. 

Det må tilrettelegges for god håndhygiene blant velgere og valgmedarbeiderne. Tilgjengelig 

og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for etterlevelse av rådene. Fasilitetene bør 

vær godt synlige der hyppig kontakt mellom mennesker finner sted. 

Eksempler hvor det er viktig å ha mulighet for håndhygiene er: 

 Fellesområder (toaletter, resepsjon mv.) 

 Ved inngang og utgang 

 På steder der det inntas mat og drikke (spiserom, kantine mv.) 

 Andre områder med mye aktivitet og der det er mange felles kontaktpunkter. 

Unngå ellers berøring av ansiktet. 

Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. 

 

 

Renhold 
Kommunen må gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og vurdere om det er 

nødvendig å lage tilpasninger. Gjelder både renhold på steder hvor velgerne møter opp, og 

for lokaler som benyttes av valgmedarbeidere og omfatter også felles utstyr. 

Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr ved rengjøring. Vask hender etter at 

rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker. 

Så lenge håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for smitte være lav. 

Det er per i dag lite som tyder på at papir er en relevant smittevei, og god håndhygiene 

anses som tilstrekkelig tiltak ved håndtering av stemmesedler og annet papir. 

 

Munnbind 
Bruk av munnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt 

smittepress når det ikke kan holdes avstand. Hvis det innføres nasjonale eller lokale råd om 

at munnbind skal brukes, vil det også kunne gjelde for valget. Det kan være nødvendig å 

fjerne munnbindet for at valgmedarbeideren skal kunne identifisere velgeren. Råd for 

korrekt håndtering av munnbind må da følges. 

 



Ventilasjon og lufting 

Generelt anbefales det å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette 

romme uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. Før øvrig bør bruk og 

vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner. 

Dersom det er mulig å tilrettelegge for stemming utendørs på en god måte, kan det være et 

godt alternativ. 

 

Personer som er syke skal holde seg hjemme 
Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer skal holde seg hjemme. I 

valggjennomføring har dette betydning både for valgmedarbeidere og for velgere. Det må 

likevel tilrettelegges for alle velgere har mulighet til å stemme. 

 

Velgere i karatene 

Velgere som er i karantene skal ikke stemme ved et ordinært valglokale. 

Personen i karantene kan gå ut for å stemme uten å bryte reglene i covd-19-forskriften, så 

lenge de unngår nærkontakt med andre og ikke bruker offentlig transport. 

Hvis det er mulig, bør velgere i karantene vente med å stemme til de er ute av karantene.  

Kommunen må legge uansett legge til rette for at velgere i karantene kan møte opp ved 

egne tilpassede valgsteder og stemme der. Valgstedene skal være adskilt fra steder der 

øvrige velgere stemmer. De kan gjerne være utendørs og eventuell kø bør være utendørs. 

Valgmedarbeidere som må være nærmere enn minimum 1 meter i enkelt situasjoner, som 

f.eks. ved assistanse, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr. 

Fysisk barriere som glassluke er hensiktsmessig der det er mulig.  

Eksempler på egnede løsninger kan være: 

 Drive-in stemming 

 Stemmebuss 

 Særskilt valglokale som er tilpasset velgere i karantene 

Det er også mulig å ta imot stemmer utenfor ordinære valglokaler, men på et sted øvrige 

velgere ikke må passere. 

Kommunen kan også ta imot stemmer hjemme hos velgere i karantene om det vurderes som 

mer hensiktsmessig. Velgere i karantene som ikke kommer seg til valglokale grunnet forbud 

mot å ta kollektivtransport, må stemme hjemme. 

 

Velgere med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse 

Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke stemme i 

ordinære valglokaler. De bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god og følge 



gjeldende anbefalinger for testing. Først når de føler seg friske og er feberfrie og eventuelt 

testresultat er negativt, kan de stemme i ordinære valglokaler. Hvis de ikke har mulighet 

eller tid til å vente med å stemme, skal disse velgerne stemme på samme måte som velgere i 

karantene. Kommunen skal sørge for lokal informasjon om hvilke muligheter velgerne har til 

å stemme når de har nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse. 

 

Velgere i isolasjon 
Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal være i isolasjon. Det samme gjelder 

personer som er i karantene og utvikler symptomer på covid-19. Velgere som er i isolasjon 

bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de er friske og ute av isolasjon. Den siste 

perioden før valget må det tilrettelegges for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme. 

Når en velger i isolasjon stemmer hjemme, bør vedkommende bruke munnbind. 

Valgmedarbeiderne som kommer for å ta imot stemmen skal også ha på munnbind og 

øyebeskyttelse. Smitterisikoen vurderes da som lav, fordi det er svært lite behov for kontakt 

mellom velger og valgmedarbeider. Samlet tidsbruk vil også som regel være lav. 

 

Bruk av smittevernutstyr 

Valgmedarbeidere som tar imot stemmer fra velgere i karatene eller isolasjon må ha 

kjennskap til korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Man kan vurdere å benytte personell som 

allerede er kjent med dette, for eksempel fra helsetjenesten. De må da forholde seg til de 

råd som foreligger på det aktuelle tidspunkt hva angår bruk av beskyttelsesutstyr. 

 

Valgmedarbeidere som er isolasjon, i karantene eller har nyoppståtte symptomer 
Valgmedarbeidere som er i isolasjon, i karantene eller har nyoppståtte symptomer skal ikke 

møte på jobb. Det er viktig at kommunen har beredskap på ekstra personell i slike tilfeller. 

Kommunen må videre ha rutiner for hva som skjer dersom en valgmedarbeider blir syk på 

jobb. Vedkommende skal dra hjem så snart det er mulig. 

 

Velgere i risikogruppene 

Hvis alle smitteverntiltak følges er risikoen for smitte i valglokalene trolig svært lav. 

Det vil da normalt være forsvarlig også for velgere i risikogruppen å komme til valglokalet for 

å stemme. Det er viktig med informasjon til velgerne, slik at personer i risikogruppene ikke 

unnlater å stemme pga frykt for smitte. 

 



PLAN A:  
Gjennomføres ved liten eller ingen smitte lokalt og ingen nasjonale/lokale tiltak som tilsier 

at planen ikke kan gjennomføres. 

 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret. 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Fortrinnsvis butikk (hvis stengt), alternativ skole/grendahus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Fortrinnsvis Supen Pøbb (hvis stengt), alternativt skole/grendahus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 

Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 



- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 
Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Sistranda valgkrets: 

- Kommunestyresalen 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

-  1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nesset valgkrets: 

- Nesset grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Dyrøy valgkrets: 

- Dyrøy oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nordskag valgkrets: 

- Nordskag oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nabeita valgkrets: 

- Nabeita oppvekstsenter 



- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Øyrekka valgkrets 

- Mausund oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Frist for bestilling av stemming hjemme er nasjonalt satt til kl.10 mandag 13.september. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 4 stykk. 2 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN B:  
Gjennomføres ved noe smitte og noen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen må 

gjennomføres. 

Det er i Plan B tatt høyde for at f.eks. skolene ikke kan brukes grunnet smitte. 

 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Grendehus eller lignende 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Grendehus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 



 

Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 

- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

Etablere fast utestemmingslokale ved inngang til gamle legesenter. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 

Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Sistranda valgkrets: 

- Kommunestyresalen 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

-  1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nesset valgkrets: 

- Nesset Grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Dyrøy valgkrets: 

- Dyrøy grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

 

 

 



Nordskag valgkrets: 

- Klubben grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nabeita valgkrets: 

- Svanheim grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Øyrekka valgkrets 

- Idrettshuset 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Frist for bestilling av stemming hjemme er nasjonalt satt til kl.10 mandag 13.september. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 6 stykk. 4 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. Lagt opp til økt 

bemanning grunnet sannsynlighet for økt press på antall som må stemme hjemme. 

 

 

 

 

 



PLAN C:  
Gjennomføres ved høyt smittetrykk og strenge nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen 

må gjennomføres. 

Det er i Plan C tatt høyde for at f.eks. skolene og andre små lokale grendehus evt ikke kan 

brukes grunnet smitte. 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Grendehus eller lignende 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Grendehus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 

 



Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 

- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

Etablere fast utestemmingslokale ved inngang til gamle legesenter. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 
Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Ved et større smitteutbrudd på Frøya hvor det er stor sjanse for at antall personer som 

faktisk kan arbeide med selve valggjennomføringen er redusert, er det planlagt at man 

reduserer antall stemmelokaler til 2. 

1 stemmelokale i idrettshuset på Mausund som skal i vare ta Øyrekka valgkrets og 1 

stemmelokale i Frøya Storhall som skal i vare valgkretsene på fast-Frøya. 

Ved å avholde valgting på Fast-Frøya i Frøya Storhall kan man redusere antall stemmestyrer 

fra 5 til 3 (til enda mindre ved behov). Dette vil gi en reduksjon på antall personer fra totalt 

20 ned til 12 på Fast-Frøya. På Mausund vil det fortsatt være behov for 4 personer. 

Stemmelokale Frøya Storhall: 

Ved å ha stemmelokale på valgting i Frøya Storhall planlegger vi inntil 3 roder fordelt på de 3 

nødutgangene på siden mot Golan gressbane. Inngang og kø vil være på denne siden for alle 

tre. 

Utgang for rodene vil være på den andre siden av bygget. Dette betyr at de som har som 

kommer for å stemme ikke behøver å møte de som allerede har avgitt sin stemme. 

Inne i Frøya Storhall drar man da ned de tre skilleveggene for å adskille de 3 rodene fra 

hverandre. 

1 person per rode må håndtere køen utenfor. 

Personell til å bistå med parkering og dirigering kan måtte tilkomme. 

Total kostnad er skissert til ca.30.000,- 

 

 

 



Øyrekka valgkrets 

- Idrettshuset 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Dette må bestilles innen frist satt av valgstyret. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg et båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 6 stykk. 4 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. Lagt opp til økt 

bemanning grunnet sannsynlighet for økt press på antall som må stemme hjemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Behov for personell/ressurser: 
 

All valggjennomføring krever ekstra ressurser og personell til forskjellige tider i stemmeperioden. Ved 

en ordinær valggjennomføring brukes lite ekstra ressurser, men man prioriterer bort enkelte 

oppgaver i virksomheten Servicesenteret for en kort periode som da frigjør kommunale 

ressurspersoner til valgarbeid. 

Under har vi lagt opp til en oversikt over hva man bruker av personell ved en ordinær 

valggjennomføring og hva man vil måtte trenge av personell ved gjennomføring av Plan A, B eller C. 

 

Type aktivitet Ordinært valg Plan A Plan B Plan C 

Forhåndsstemming, 
fast Frøya 

2 2+1* 2+1* 2+1* 

Forhåndsstemming, 
øyrekka 

2 2 2 2 

Forhåndsstemming 
insitusjon, 
ambulerende 

2 2 2 2 

Valgting – Sistranda 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 9+3*+2**+6 
vara 

Valgting – 
Nordskag 

3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Dyrøy 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Nesset 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Nabeita 3+ 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Øyrekka 3 +3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 

Valgting – 
ambulerende 

0 2+2 2+2 6 

Totalt antall  
 
 
24 

26 + 9* + 12 
vara 
 
 
35 

26 + 9* + 12 
vara 
 
 
35 

24 + 5* + 2** + 8 
vara 
 
31 

Økning fra ordinær 
gjennomføring 

0 11 11 7 

 

* er personer som skal organisere utendørs kø ved stemmelokalet. 

** er personer som kan være parkeringsvakter. 

Vara blir bare innkalt ved behov og er ikke inn i det totale antall brukte 

valgmedarbeidere/stemmestyrer. 

 

 

 



Budsjett valggjennomføring 
 

10400 - Overtid 9515,- 

10805 – Godtgjørelse v/valgavvikling 30.000,- 

11212 – Diverse utgifter 25.650,- 

11401 – Info-aviser og tidsskrifter 51.300,- 

11501 – Kursavgifter ansatte 20.520,- (flyttes delvis til inventar utstyr) 

11600 -  Skyss/kost - tjenesteoppdrag 25.650,-( flyttes delvis til inventar/utstyr) 

11900 – leie av lokaler 10.260,- 

12001 - Inventar 30.780,- 

12003 – IT-utstyr 102.600,- (flyttes delvis til inventar/utstyr) 

Andre kostnader 10.097,- 

Totalt 316.372,- 

 

Flere budsjettposter må budsjettjusteres grunnet omprioritering av midler innenfor valg. 

Ekstra innkjøp av valgutstyr som ivaretar smittevern, økt antall timer med overtid, beredskapsløsning 

båt/storhall og økte kostnader ved godtgjørelse ved valgavvikling vil nok bety en økning av midler 

satt av til valg på ca. kr.100.000,-  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  

Arkivsaksnr.: 21/496    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TID OG STED FOR STEMMEGIVING STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 

2021 

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret i Frøya kommune vedtar følgende valglokaler og åpningstider for Stortings- 

og Sametingsvalget 2021: 

 

Søndag 12. september 2021 med åpningstid kl.1500 – 1800: 

 Øyrekka stemmekrets m/valglokale Mausund oppvekstsenter 

 Sistranda stemmekrest m/valglokale Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

 

Mandag 13. september 2021 med åpningstid kl.1000 – 1800: 

 Øyrekka stemmekrets m/valglokale Mausund oppvekstsenter 

 

Mandag 13. september 2021 med åpningstid kl.1000 – 2000: 

 Nordskag stemmekrets m/valglokale Nordskag oppvekstsenter 

 Nabeita stemmekrets m/valglokale Nabeita oppvekstsenter 

 Sistranda stemmekrets m/valglokale Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

 Nesset stemmekrets m/valglokale Nesset grendehus 

 Dyrøy stemmekrest m/valglokale Dyrøy oppvekstsenter 

 

Frist for å bestille ambulerende stemmegiving (hjemmestemming ) på valgdagen for de 

som sitter i karantene eller isolasjon grunnet Covid-19, settes til kl.1000. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

Kommunestyret vedtok i kst-sak 106/20 (arkivsak 20/1729) at det i Frøya kommune avholdes 

Stortings- og Sametingsvalg mandag 13.september 2021. I tillegg avholdes valgting også 

søndag i stemmekretsene Sistranda og Øyrekka. 

I samme vedtak står det valglokalene skal stenge kl.20.00 på fast-Frøya og kl.18.00 i Øyrekka 

stemmekrets. Kommunestyret vedtok ikke åpningstid for valglokalene i sin helhet. Dette 

ligger da til valgstyret. 

 

Ved forrige valg var åpningstidene som følger: 

 



Søndag:  Kl.15.00 – 18.00 i Øyrekka og Sistranda stemmekrets 

 

Mandag: Kl.10.00 – 18.00 i Øyrekka stemmekrets 

  

  Kl.10.00 – 20.00 i stemmekrestene på fast-Frøya. 

 

Følgende stemmekretser gjelder i Frøya kommune: 

0001 – Nordskaget stemmekrets 

0002 – Nabeita stemmekrets 

0003 – Sistranda stemmekrest 

0004 – Nesset stemmekrets 

0005 – Dyrøy stemmekrets 

0006 – Øyrekka stemmekrets 

 

 

I valglovens §9-3(2) står følgende: 

Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for 

stemmegiving. Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal 

kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp. Andre lokaler skal ikke benyttes med mindre 

særskilte grunner foreligger. Kommunestyret kan selv, med tilslutning fra minst 1/3 av 

medlemmene, vedta å holde valglokalene lenger enn det valgstyret har vedtatt. Slikt vedtak 

må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes. Stemmegivningen 

mandag må ikke foregå senere enn kl.21. 

 

Ved forrige valgavvikling i 2019 ble følgende valglokaler brukt: 

 

Nordskag stemmekrets: Nordskag oppvekstsenter 

Nabeita stemmekrest: Nabeita oppvekstsenter 

Sistranda stemmekrets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 

Nesset stemmekrest: Frøya Næringspark 

Dyrøy stemmekrets: Dyrøy oppvekstsenter 

Øyrekka stemmekrets: Mausund oppvekstsenter 

 

Det er i utgangspunktet ikke mulig å ha mer enn ett stemmested pr stemmekrets på 

valgdagen. I et valglokale på valgdagen er det avhengig av god og stabil nett-tilgang samt 

ønske om dekning for bruk av mobilt bredbånd som reserveløsning. 

Valglokalene bør ha et visst offisielt preg og derfor har offentlige bygg blitt foretrukket. 

Tilgang på skriver/printer er også noe som bør være i alle valglokaler, gjerne med kommunens 

sikkerprint-løsning. 

Frøya Næringspark sine lokaler er pr dags dato utleid og daglig leder kan derfor ikke 

garantere at lokalene kan disponeres til valglokale i år. Derfor er Nesset grendehus satt inn 

som nytt valglokale i Nesset stemmekrets. 

Nesset grendehus er det eneste bygget som ikke er offentlig og som ikke har en slik 

skrivertilgang. Dette har tidligere vært løst med at kommunen har kjørt ut og koblet opp en 

kommunal skriver direkte til pc i valglokalet. 

 

 

 

 



Valg under pandemi 

 

2021 er et år hvor situasjonen rundt Covid-19 både internasjonalt, nasjonalt og lokalt varierer. 

I den forbindelse er kommunene bedt om å planlegge for flere scenarioer. På bakgrunn av 

dette og midlertidige endringer i valgloven gjeldende for valget 2021, så har 

kommunedirektøren utarbeidet en plan A, B og C, med tanke på selve valggjennomføringen. 

Disse tre planene er samlet i et dokument som også inneholder smittevernveilederen fra 

Kommunal – og moderniseringsdepartementet. 

 

All saksbehandling gjort i forbindelse med valget 2021 er gjort med bakgrunn i plan A, noe 

som tilsier lite eller ingen smitte lokalt, men med smitteverntiltak i bunn. 

 

Det er tatt høyde for andre scenarier og planleggingen opp mot valgperioden tar 

utgangspunkt i at både plan B og plan C må effektueres. 

 

Valgstyret må uansett fatte vedtak ut fra hvordan man ser for seg situasjonen lokalt i 

august/september.  

 

Midlertidige endringer i valgloven gjør at selv om valgstyret vedtar hvilke valglokaler man vil 

bruke valgdagen, så kan man, hvis smittesituasjonen tilsier det, endre disse etter nytt vedtak. 

  

En endring i valgloven gjeldende for valget 2021 er at de som er i karatene eller isolasjon på 

valgdagen grunnet Covid-19 skal få avgi stemme.  

For de personene som er i isolasjon så betyr dette at de må avgi sin stemme i egen bolig. 

Personer i karantene må enten stemme i eget valglokale tilrettelagt slik at de ikke møter andre 

personer eller at disse også må avgi stemme i egen bolig. 

 

Frist for å bestille ambulerende stemmegiving (hjemmestemming) er nasjonalt satt til kl.10.00 

på valgdagen. 

 

 

Vurdering:  

Kommunedrektøren vurderer det slik at alle valglokalene som ble brukt ved stortingsvalget 

2021 fortsatt kan brukes som valglokaler fremover. 

 

Kommunedirektøren vurderer videre at det å holde på de samme valglokalene så fremt det lar 

seg gjøre er en fordel, slik at det er lettere for velgerne å finne fram/forholde seg til.  

 

Kommunedirektøren mener videre at valglokalene har samme åpningstid som foregående 

valg. 

 

Kommunedirektøren har også vurdert at man bør planlegge for at valggjennomføringen kan 

gå mest mulig som normalt, da et større antall innbyggere regnes å være vaksinert når vi 

kommer til selve valgdagen. Dette betyr at man samme tid og sted for valggjennomføringen 

som i de foregående valg. 

Det må legges til at det uansett arbeides med planlegging for flere andre scenarioer. Disse 

scenarioene og løsninger knyttet til disse er nærmere beskrevet i vedlagte «Plan for 

valggjennomføring» 

 



Når det kommer til ambulerende stemmegiving på valgdagen har kommunedirektøren så langt 

vurdert at det ikke legges opp til et eget karantenevalglokale, men at de som evt er i 

karantene på valgdagen bestiller hjemmestemming. 

Skulle omfanget av dette bli veldig stort, planlegges det for å evt ta i bruk «drive-in» 

stemming ved Sistranda stemmekrets. 

 

Selve dokumentet «Plan for valggjennomføring» blir oppdatert i etterkant av valgstyrets 

vedtak. 
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Innledning 
 

Med tanke på situasjonen med Covid-19 i verden i 2021 har både Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Valgdirektoratet kommet med anbefalinger og føringer for at man 

bør utarbeide rutiner og planer som tar høyde for flere mulige scenarioer med tanke på smittetrykk i 

samfunnet. 

Derfor har valgansvarlige Frøya kommune utarbeidet en plan for selve valggjennomføringen for 

Stortings- og sametingsvalget 2021 som tar høyde for 3 tenkte scenarioer. 

Det ble utarbeidet en proposisjon av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltak for å 

avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19. 

Denne proposisjonen til Stortinget med midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven 

har bl.a. ført til at man som kommune må tilrettelegge for at stemmeberettigede skal få mulighet til 

å stemme selv om de er i isolasjon på valgdagen for å nevne noe. 

Det er også utarbeidet en smittevernveileder med tanke på valggjennomføringen. Denne er gjengitt i 

denne planen og legger føringen for de forskjellige planene man har lagt opp til med tanke på den 

praktiske gjennomføringen. 

Denne planen er bygd opp slik at de krav og retningslinjer som er gitt til kommunen gjennom 

smittevernveilederen kommer først. Denne delen av planen beskriver kravene til gjennomføringen 

og hva kommunen må tenke på når det praktiske skal besluttes. 

Det er i siste del av dokumentet lagt inn en plan A, B og C.  

Tankene bak denne tredelingen er at plan A skal gjennomføres ved liten eller ingen smitte lokalt 

og ingen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen ikke kan gjennomføres. 

Plan B gjennomføres ved noe smitte og noen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen må 

gjennomføres. 

Det er i Plan B tatt høyde for at f.eks. skolene ikke kan brukes grunnet smitte. 

Plan C gjennomføres ved høyt smittetrykk og strenge nasjonale/lokale tiltak som tilsier at 

planen må gjennomføres. 

Det er i Plan C tatt høyde for at f.eks. skolene og andre små lokale grendehus evt ikke kan 

brukes grunnet smitte. 

Planen skal fremlegges kommuneoverlege med tanke på det smittevernfaglige for uttalelse 

og til slutt forankres i valgstyret. 

Planen oppdateres fortløpende etter vedtak gjort i valgstyret. 

 

 

 

 



Overordnede føringer 
 Valget kan gjennomføres 

 Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får 

stemt 

 Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for avstand 

 Kommunene må sørge for godt renhold og hygiene 

Stortinget har vedtatt følgende midlertidige regler for valget i 2021: 
 Velgere som er i isolasjon grunnet Covid-19, skal stemme hjemmefra. Perioden for 

ambulerende stemming utvides slik at velgere i isolasjon som stemmer i egen kommune, kan 

søke om dette frem til klokken 10.00 på valgdagen. 

 Velgere som er i karantene grunnet Covid-19, skal ikke stemme i ordinære valglokaler. 

Valgstyret i kommunen skal opprette egne steder der velgere i karantene kan stemme. Det 

kan være i egne lokaler, utenfor de ordinære stemmelokalene eller ved mobile 

stemmemottak. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan velgere i karantene 

søke om å få stemme hjemmefra. 

 Valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske området til stemmekretsen og bestå av 

flere rom. 

 Kommunen kan også oppnevne personer som er bosatt i andre kommuner, som medlemmer 

av stemmestyrene. 

 Ved et lokalt smitteutbrudd, kan kommunen beslutte å opprette et ekstra valglokale på 

valgdagen om det skulle være nødvendig for å øke kapasiteten og spre velgere. 

 Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen, den siste helgen før valget, beslutte å ta imot 

stemmer hjemme hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, men bare dersom 

detter er nødvendig for at velgerne får stemt. 

 Kommunene kan starte opptelling av forhåndsstemmer dagen før valgdagen. 

 Departementet har fått hjemmel til å pålegge kommunene konkrete krav til en 

smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring. 

 Kommunen må innrette eventuelle smitteverntiltak de siste ukene av 

forhåndsstemmeperioden og på valgdagen på en slik måte at de ikke er til hinder for 

valggjennomføringen. 

 

Hva betyr dette for oss? 
Kommunen v/valgstyret må sikre at alle velgere kan få stemt ved valget, og forebygge smitte 

i gjennomføringen av valget. 

Det må tilrettelegges for at også velgere i karantene og isolasjon får mulighet til å stemme. 

Kommunen må i god tid før valget skaffe en oversikt over hvilke personer og virksomheter 

som har oppgaver knyttet til valggjennomføringen. 

Alle som er involvert i gjennomføringen av valget må få informasjon om smitteverntiltakene 

som gjelder, og må inkluderes i beredskapsplaner. 

Kommunen må gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet for de som arbeider med valget, 

enten som administrativt ansatte eller som innleide valgmedarbeidere. Basert på 



risikovurderingen skal arbeidsgiver utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre 

smittespredning. 

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre tilgang på beskyttelsesutstyr i de tilfellene det er 

nødvendig, samt nødvendig opplæring i bruk av dette. 

For ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør det 

gjøres en individuell vurdering av behov for tilrettelagt arbeid. 

 

Smittesporing – valgapparatets rolle 
Selve prosessen ved å avgi stemme er en handling der velgeren stort sett er alene. Velgeren 

skal være alene når valget tas. Før og etter dette vil velgeren møte valgmedarbeidere som 

viser og informerer hvor velgeren skal gå, sjekker velgerens legitimasjon og krysser av i 

manntallet. Denne prosessen tar kort tid, og det er lite kontaktpunkt med andre personer. 

Det vil derfor være mulig å gjennomføre valget på en slik måte at velgere ikke vil falle under 

kriteriene som nærkontakter. Avstand og tidsbruk er sentralt her. Det skal være mulig å 

stemme uten å være nærmere andre enn 1 meter, og man skal kunne gjøre det på kortere 

tid enn 15 minutter. 

Fordi sannsynligheten for å være nærkontakt er så liten, og hensynet til hemmelig valg tilsier 

det, skal velgere som møter opp for å stemme ikke registreres for mulig smittesporing. Dette 

betyr at det er særlig viktig at det er tilstrekkelig ressurser til å påse at alle anbefalinger om 

smitteverntiltak følges. 

Smitteforebyggende tiltak 
De grunnleggende smitteverntiltakene er: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold 

3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt 

mellom personer 

 

Redusert kontakt mellom personer 
Smittevernfaglig anbefaling er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle 

situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er 

rekkevidden av dråpesmitte. 

Én meters avstand reduserer risikoen for smitte, men utelukker ikke at smitte kan skje.  

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner og i alle ledd i 

møter mellom velgere, valgmedarbeidere, ansatte og andre.  

 



Valglokalene 

Valglokalenes utforming vil være viktig for å sikre en forsvarlig gjennomføring. Lokaler med 

mulighet for separat inn- og utgang er en fordel for enklere logistikk. Der det ikke er mulig 

med separat inn- og utgang må kommunen sette inn andre tiltak for å sikre at ikke velgere 

møter andre velgere i døren, for eksempel ved at en medarbeider organiserer velgere som 

skal ut og inn.  

God ventilasjon og størrelsen på lokalet har også betydning.   

Det må gjøres vurderinger av hvor mange personer som kan være inne i lokalet samtidig. 

 

Holde avstand i valglokalet 

Kommunene må til rette lokalene sine på en slik måte at velgerne kan gå inn i lokalet, 

stemme og gå ut igjen uten å måtte være nærmere andre personer enn minimum 1 meter. 

Tiden velgeren bruker inne i lokalet bør være mindre enn 15 minutter. 

For å få til dette er god informasjon til velgeren i forkant av stemmingen viktig, slik at 

velgerne vet hva de skal gjøre. Det bør også arbeides med å gjøre prosessen i valglokalet så 

forståelig som mulig. 

 

God skilting, ledeteip og/eller skillebånd kan brukes til dette. Innendørs kø bør unngås. 

 

Organisering av kø 

Viktig at køen til valglokalet organiseres på en god måte, og at køen så langt som mulig er 

utendørs. 

Kommunen må sikre at alle velgerne som står i kø kan holde nødvendig avstand til andre 

velgere.  

Når det utvikler seg til kø, må kommunen ha egne medarbeidere som passer på køen. 

 

Velgere med behov for assistanse 
Noen velgere har behov for assistanse når de stemmer. Når assistanse gis, bør det så langt 

som mulig holdes 1 meters avstand. Tiden som brukes på å gi assistanse vil i all hovedsak 

være under 15 minutter, og fysisk kontakt mellom velgeren og valgfunksjonær bør unngås så 

langt som mulig. 

Kommunen må sørge for at velgere som trenger assistanse kan avgi stemme på et sted der 

det er mulig å holde avstand. 

Eksempelvis bak et skjermbrett, i et tilstøtende rom eller utenfor valglokalet. 

Dersom det ikke er mulig å holde minimum 1 meters avstand, bør man følge de gjeldende 

råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr så langt som mulig. 



Valgloven åpner nå opp for at velgere som på grunn av psykisk eller fysisk 

funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, selv kan velge å peke ut en hjelper som skal 

bistå vedkommende uten at en valgfunksjonær er til stede i valgavlukket. 

 

God hygiene 
Kommunen har en plikt til å tilby håndsprit, men det er ikke et krav at velgeren bruker dette. 

Det er ikke mulig å avvise en velger på grunnlag av at vedkommende ikke vil bruke håndsprit. 

Det må tilrettelegges for god håndhygiene blant velgere og valgmedarbeiderne. Tilgjengelig 

og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for etterlevelse av rådene. Fasilitetene bør 

vær godt synlige der hyppig kontakt mellom mennesker finner sted. 

Eksempler hvor det er viktig å ha mulighet for håndhygiene er: 

 Fellesområder (toaletter, resepsjon mv.) 

 Ved inngang og utgang 

 På steder der det inntas mat og drikke (spiserom, kantine mv.) 

 Andre områder med mye aktivitet og der det er mange felles kontaktpunkter. 

Unngå ellers berøring av ansiktet. 

Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. 

 

 

Renhold 
Kommunen må gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og vurdere om det er 

nødvendig å lage tilpasninger. Gjelder både renhold på steder hvor velgerne møter opp, og 

for lokaler som benyttes av valgmedarbeidere og omfatter også felles utstyr. 

Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr ved rengjøring. Vask hender etter at 

rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker. 

Så lenge håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for smitte være lav. 

Det er per i dag lite som tyder på at papir er en relevant smittevei, og god håndhygiene 

anses som tilstrekkelig tiltak ved håndtering av stemmesedler og annet papir. 

 

Munnbind 
Bruk av munnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt 

smittepress når det ikke kan holdes avstand. Hvis det innføres nasjonale eller lokale råd om 

at munnbind skal brukes, vil det også kunne gjelde for valget. Det kan være nødvendig å 

fjerne munnbindet for at valgmedarbeideren skal kunne identifisere velgeren. Råd for 

korrekt håndtering av munnbind må da følges. 

 



Ventilasjon og lufting 

Generelt anbefales det å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette 

romme uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. Før øvrig bør bruk og 

vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner. 

Dersom det er mulig å tilrettelegge for stemming utendørs på en god måte, kan det være et 

godt alternativ. 

 

Personer som er syke skal holde seg hjemme 
Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer skal holde seg hjemme. I 

valggjennomføring har dette betydning både for valgmedarbeidere og for velgere. Det må 

likevel tilrettelegges for alle velgere har mulighet til å stemme. 

 

Velgere i karatene 

Velgere som er i karantene skal ikke stemme ved et ordinært valglokale. 

Personen i karantene kan gå ut for å stemme uten å bryte reglene i covd-19-forskriften, så 

lenge de unngår nærkontakt med andre og ikke bruker offentlig transport. 

Hvis det er mulig, bør velgere i karantene vente med å stemme til de er ute av karantene.  

Kommunen må legge uansett legge til rette for at velgere i karantene kan møte opp ved 

egne tilpassede valgsteder og stemme der. Valgstedene skal være adskilt fra steder der 

øvrige velgere stemmer. De kan gjerne være utendørs og eventuell kø bør være utendørs. 

Valgmedarbeidere som må være nærmere enn minimum 1 meter i enkelt situasjoner, som 

f.eks. ved assistanse, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr. 

Fysisk barriere som glassluke er hensiktsmessig der det er mulig.  

Eksempler på egnede løsninger kan være: 

 Drive-in stemming 

 Stemmebuss 

 Særskilt valglokale som er tilpasset velgere i karantene 

Det er også mulig å ta imot stemmer utenfor ordinære valglokaler, men på et sted øvrige 

velgere ikke må passere. 

Kommunen kan også ta imot stemmer hjemme hos velgere i karantene om det vurderes som 

mer hensiktsmessig. Velgere i karantene som ikke kommer seg til valglokale grunnet forbud 

mot å ta kollektivtransport, må stemme hjemme. 

 

Velgere med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse 

Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke stemme i 

ordinære valglokaler. De bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god og følge 



gjeldende anbefalinger for testing. Først når de føler seg friske og er feberfrie og eventuelt 

testresultat er negativt, kan de stemme i ordinære valglokaler. Hvis de ikke har mulighet 

eller tid til å vente med å stemme, skal disse velgerne stemme på samme måte som velgere i 

karantene. Kommunen skal sørge for lokal informasjon om hvilke muligheter velgerne har til 

å stemme når de har nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse. 

 

Velgere i isolasjon 
Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal være i isolasjon. Det samme gjelder 

personer som er i karantene og utvikler symptomer på covid-19. Velgere som er i isolasjon 

bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de er friske og ute av isolasjon. Den siste 

perioden før valget må det tilrettelegges for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme. 

Når en velger i isolasjon stemmer hjemme, bør vedkommende bruke munnbind. 

Valgmedarbeiderne som kommer for å ta imot stemmen skal også ha på munnbind og 

øyebeskyttelse. Smitterisikoen vurderes da som lav, fordi det er svært lite behov for kontakt 

mellom velger og valgmedarbeider. Samlet tidsbruk vil også som regel være lav. 

 

Bruk av smittevernutstyr 

Valgmedarbeidere som tar imot stemmer fra velgere i karatene eller isolasjon må ha 

kjennskap til korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Man kan vurdere å benytte personell som 

allerede er kjent med dette, for eksempel fra helsetjenesten. De må da forholde seg til de 

råd som foreligger på det aktuelle tidspunkt hva angår bruk av beskyttelsesutstyr. 

 

Valgmedarbeidere som er isolasjon, i karantene eller har nyoppståtte symptomer 
Valgmedarbeidere som er i isolasjon, i karantene eller har nyoppståtte symptomer skal ikke 

møte på jobb. Det er viktig at kommunen har beredskap på ekstra personell i slike tilfeller. 

Kommunen må videre ha rutiner for hva som skjer dersom en valgmedarbeider blir syk på 

jobb. Vedkommende skal dra hjem så snart det er mulig. 

 

Velgere i risikogruppene 

Hvis alle smitteverntiltak følges er risikoen for smitte i valglokalene trolig svært lav. 

Det vil da normalt være forsvarlig også for velgere i risikogruppen å komme til valglokalet for 

å stemme. Det er viktig med informasjon til velgerne, slik at personer i risikogruppene ikke 

unnlater å stemme pga frykt for smitte. 

 



PLAN A:  
Gjennomføres ved liten eller ingen smitte lokalt og ingen nasjonale/lokale tiltak som tilsier 

at planen ikke kan gjennomføres. 

 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret. 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Fortrinnsvis butikk (hvis stengt), alternativ skole/grendahus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Fortrinnsvis Supen Pøbb (hvis stengt), alternativt skole/grendahus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 

Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 



- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 
Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Sistranda valgkrets: 

- Kommunestyresalen 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

-  1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nesset valgkrets: 

- Nesset grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Dyrøy valgkrets: 

- Dyrøy oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nordskag valgkrets: 

- Nordskag oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nabeita valgkrets: 

- Nabeita oppvekstsenter 



- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Øyrekka valgkrets 

- Mausund oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Frist for bestilling av stemming hjemme er nasjonalt satt til kl.10 mandag 13.september. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 4 stykk. 2 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN B:  
Gjennomføres ved noe smitte og noen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen må 

gjennomføres. 

Det er i Plan B tatt høyde for at f.eks. skolene ikke kan brukes grunnet smitte. 

 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Grendehus eller lignende 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Grendehus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 



 

Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 

- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

Etablere fast utestemmingslokale ved inngang til gamle legesenter. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 

Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Sistranda valgkrets: 

- Kommunestyresalen 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

-  1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nesset valgkrets: 

- Nesset Grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Dyrøy valgkrets: 

- Dyrøy grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

 

 

 



Nordskag valgkrets: 

- Klubben grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nabeita valgkrets: 

- Svanheim grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Øyrekka valgkrets 

- Idrettshuset 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Frist for bestilling av stemming hjemme er nasjonalt satt til kl.10 mandag 13.september. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 6 stykk. 4 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. Lagt opp til økt 

bemanning grunnet sannsynlighet for økt press på antall som må stemme hjemme. 

 

 

 

 

 



PLAN C:  
Gjennomføres ved høyt smittetrykk og strenge nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen 

må gjennomføres. 

Det er i Plan C tatt høyde for at f.eks. skolene og andre små lokale grendehus evt ikke kan 

brukes grunnet smitte. 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Grendehus eller lignende 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Grendehus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 

 



Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 

- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

Etablere fast utestemmingslokale ved inngang til gamle legesenter. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 
Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Ved et større smitteutbrudd på Frøya hvor det er stor sjanse for at antall personer som 

faktisk kan arbeide med selve valggjennomføringen er redusert, er det planlagt at man 

reduserer antall stemmelokaler til 2. 

1 stemmelokale i idrettshuset på Mausund som skal i vare ta Øyrekka valgkrets og 1 

stemmelokale i Frøya Storhall som skal i vare valgkretsene på fast-Frøya. 

Ved å avholde valgting på Fast-Frøya i Frøya Storhall kan man redusere antall stemmestyrer 

fra 5 til 3 (til enda mindre ved behov). Dette vil gi en reduksjon på antall personer fra totalt 

20 ned til 12 på Fast-Frøya. På Mausund vil det fortsatt være behov for 4 personer. 

Stemmelokale Frøya Storhall: 

Ved å ha stemmelokale på valgting i Frøya Storhall planlegger vi inntil 3 roder fordelt på de 3 

nødutgangene på siden mot Golan gressbane. Inngang og kø vil være på denne siden for alle 

tre. 

Utgang for rodene vil være på den andre siden av bygget. Dette betyr at de som har som 

kommer for å stemme ikke behøver å møte de som allerede har avgitt sin stemme. 

Inne i Frøya Storhall drar man da ned de tre skilleveggene for å adskille de 3 rodene fra 

hverandre. 

1 person per rode må håndtere køen utenfor. 

Personell til å bistå med parkering og dirigering kan måtte tilkomme. 

Total kostnad er skissert til ca.30.000,- 

 

 

 



Øyrekka valgkrets 

- Idrettshuset 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Dette må bestilles innen frist satt av valgstyret. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg et båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 6 stykk. 4 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. Lagt opp til økt 

bemanning grunnet sannsynlighet for økt press på antall som må stemme hjemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Behov for personell/ressurser: 
 

All valggjennomføring krever ekstra ressurser og personell til forskjellige tider i stemmeperioden. Ved 

en ordinær valggjennomføring brukes lite ekstra ressurser, men man prioriterer bort enkelte 

oppgaver i virksomheten Servicesenteret for en kort periode som da frigjør kommunale 

ressurspersoner til valgarbeid. 

Under har vi lagt opp til en oversikt over hva man bruker av personell ved en ordinær 

valggjennomføring og hva man vil måtte trenge av personell ved gjennomføring av Plan A, B eller C. 

 

Type aktivitet Ordinært valg Plan A Plan B Plan C 

Forhåndsstemming, 
fast Frøya 

2 2+1* 2+1* 2+1* 

Forhåndsstemming, 
øyrekka 

2 2 2 2 

Forhåndsstemming 
insitusjon, 
ambulerende 

2 2 2 2 

Valgting – Sistranda 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 9+3*+2**+6 
vara 

Valgting – 
Nordskag 

3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Dyrøy 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Nesset 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Nabeita 3+ 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Øyrekka 3 +3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 

Valgting – 
ambulerende 

0 2+2 2+2 6 

Totalt antall  
 
 
24 

26 + 9* + 12 
vara 
 
 
35 

26 + 9* + 12 
vara 
 
 
35 

24 + 5* + 2** + 8 
vara 
 
31 

Økning fra ordinær 
gjennomføring 

0 11 11 7 

 

* er personer som skal organisere utendørs kø ved stemmelokalet. 

** er personer som kan være parkeringsvakter. 

Vara blir bare innkalt ved behov og er ikke inn i det totale antall brukte 

valgmedarbeidere/stemmestyrer. 

 

 

 



Budsjett valggjennomføring 
 

10400 - Overtid 9515,- 

10805 – Godtgjørelse v/valgavvikling 30.000,- 

11212 – Diverse utgifter 25.650,- 

11401 – Info-aviser og tidsskrifter 51.300,- 

11501 – Kursavgifter ansatte 20.520,- (flyttes delvis til inventar utstyr) 

11600 -  Skyss/kost - tjenesteoppdrag 25.650,-( flyttes delvis til inventar/utstyr) 

11900 – leie av lokaler 10.260,- 

12001 - Inventar 30.780,- 

12003 – IT-utstyr 102.600,- (flyttes delvis til inventar/utstyr) 

Andre kostnader 10.097,- 

Totalt 316.372,- 

 

Flere budsjettposter må budsjettjusteres grunnet omprioritering av midler innenfor valg. 

Ekstra innkjøp av valgutstyr som ivaretar smittevern, økt antall timer med overtid, beredskapsløsning 

båt/storhall og økte kostnader ved godtgjørelse ved valgavvikling vil nok bety en økning av midler 

satt av til valg på ca. kr.100.000,-  
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