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1/23 Valgstyret 06.03.2023 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.11.22  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 21.11.22 godkjennes som framlagt.  

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 21.11.22. 
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2/23 Valgstyret 06.03.2023 

 

TID OG STED FOR STEMMEGIVING KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret vedtar følgende valglokaler og åpningstider for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:  

 

Søndag 10.september 2023 Kl.15.00 – 18.00:  

 Øyrekka krets: Mausund oppvekstsenter  

 Sistranda krets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus  

 

Mandag 11.september 2023 Kl.10.00 – 18.00:  

 Øyrekka krets: Mausund oppvekstsenter  

 

Mandag 11.september 2023 Kl.10.00 – 20.00:  

 Nordskag krets: Nordskag oppvekstsenter  

 Nabeita krets: Nabeita oppvekstsenter  

 Sistranda krets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus  

 Nesset krets: Nesset Grendahus 

 Dyrøy krets: Dyrøy oppvekstsenter  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret vedtok i kst-sak 161/22 at det i Frøya kommune avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg 

mandag 11.september 2023. I tillegg avholdes valgting også søndag 10.september 2023 i valgkretsene Sistranda 

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

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

 

Ved forrige valg var åpningstiden som følger:  

 

Søndag:  Kl.1500 – 18.00 i Øyrekka krets og Sistranda krest  

 

Mandag:  Kl.10 – 18 Øykrekka krets  

Kl.10 – 20 Kretsene på fast-Frøya  

 

Følgende valgkretser gjelder i Frøya kommune:  

 

0001 Nordskag krets  

0002 Nabeita krets  

0003 Sistranda krets  

0004 Nesset krets  

0005 Dyrøy krets  

0006 Øyrekka krets  
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I valglovens §9-3 (2) står det følgende:  

 

Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivining. 

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 særlige 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 valgavviklingen i 2021 ble følgende valglokaler brukt:  

 

Nordskag krets:   Nordskag oppvekstsenter  

Nabeita krets:   Nabeita oppvekstsenter  

Sistranda krets:   Kommunestyresalen, Frøya Herredshus  

Nesset krets:   Nesset Grendahus  

Dyrøy krets:   Dyrøy oppvekstsenter  

Øyrekka krets:   Mausund oppvekstsenter  

 

I et valgklokale 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 fortrukket. Tilgang på skriver/printer 

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

 

Nesset Grendahus 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 kommunal skriver direkte til pc i valglokalet.  

 

Vurdering:  

 
Kommunedirektøren 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 anbefaler samme åpningstider for valglokalene som ved forrige valg i 2021. 
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3/23 Valgstyret 06.03.2023 

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

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

fylkestingsvalget 2023:  

 

Tidligstemmeperioden:  

Servicesenteret, Frøya Herredshus fra 03.juli – 9.august 2023. Åpningstid mandag – fredag 08.15 – 15.00.  

 

For forhåndsstemmeperioden 10.august – 8.september:  

 

Torsdag uke 32 – 35 Servicesenteret, Frøya Herredshus Mandag – fredag Kl.08.15 – 15.00  

 

Uke 35 Institusjonsvalg ved Frøya helsetun. 

  

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

 

Uke 36 Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  

 

Uke 36 Stjernesenteret Mandag – fredag Kl. 10.00 – 17.00  

 

Kommunedirektøren ved valgansvarlige finner nærmere dato forhåndsstemming i øyrekka, 

institusjonvalg og ambulerende stemmegivning. (Hjemmestemming)  

 

All forhåndsstemming annonseres i avis, valgavis og kommunes hjemmeside/facebookside.  

 

Søknadsfrist for å søke om ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) settes til onsdag 6.september 

kl.12.00.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Ved kommunestyrevalget- og fylkestingsvalget 2023 starter tidligestemmingen 03.juli og varer frem til og med 

09.august. I denne perioden har man tidligere brukt servicesenteret, Frøya Herredshusets 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 kontoret ved skranken i servicesenteret.  

 

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og stenger fredag før valgdagen.  

 

Ved forrige Kommune- og fylkestingsvalg i 2019 ble det holdt forhåndsstemming på Stjernesenteret siste uken 

før valgdagen. Det ble tatt imot veldig mange stemmer denne uken. 
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Forhåndsstemmegivningen i eller ved kjøpesentre må organiseres slik at prinsippet om hemmelig valg blir 

ivaretatt, samtidig som stemmegivningen kan foregå mest mulig uforstyrret av annen aktivitet i senteret. 

 

Departementet anbefaler valgstyrene å ha dialog med ledelsen ved kjøpesentrene, med sikte på å få til den mest 

hensiktsmessige organiseringen av stemmemottakingen. 

 

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

må klarere båtruter/ferjeruter o.l, men skisserer ukenummer for gjennomføring.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer at for tidligstemmeperioden er Servicesentert, Frøya Herredshus best egnet til å 

være stemmemottak. Dette vil da si fra 03.juli – 9.august 2023. Åpningstid mandag – fredag 08.15 – 15.00.  

 

For forhåndsstemmeperioden foreslår kommunedirektøren følgende plan:  

 
Torsdag uke 32 – 35 Servicesenteret, Frøya Herredshus Mandag – fredag Kl.08.15 – 15.00  

 

Uke 35 Institusjonsvalg ved Frøya helsetun 

  

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

 

Uke 36 Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  

 

Uke 36 Stjernesenteret Mandag – fredag Kl. 10.00 – 17.00  

 

Kommunedirektøren ved valgansvarlige finner nærmere dato forhåndsstemming i øyrekka, institusjonvalg og 

ambulerende stemmegivning. (hjemmestemming)  

 

All forhåndsstemming annonseres i avis, valgavis og kommunes hjemmeside/facebookside.  

 

Søknadsfrist for å søke om ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) settes til onsdag 6.september 

kl.12.00. 

 

Da det nå er hjemmeboende i trygdeboligene ved «gamle»sykehjemmet og Beinskardet omsorgsboliger ser man 

det mest hensiktsmessig å ta dette under ambulerende stemmegiving. (hjemmestemming) Men beboerne må da 

søke om dette innen angitt frist for ambulerende stemmegivning. 
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4/23 Valgstyret 06.03.2023 

 

TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL KOMMUNESTYRE- OG 

FYLKESTINGSVALGET 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

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

fylkestingsvalget 2023 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 mandag 21.august 

kl.12.00. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kunngjøring av tid og sted for utlegging av manntall, jf. valgloven § 2-6: 

 

 «§ 2-6.Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 

(1) Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til 

og med valgdagen.» 

(2) Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å 

kreve feil rettet.» 

 

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 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.  

 

Vurdering:  

 

Kommunedirektøren vurderer det slik; for å sikre at kommunen har kontroll på manntallet, legges 

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

  

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

servicesenteret i Frøya Herredshus.  

 

Manntallet legges ut så fort det lar seg gjøre og annonseres på kommunens hjemmeside, Facebook side og 

lokalavis.  

 

Frist for å fremsette krav om manntall fra de som stiller liste til valget settes til 21.august kl.12.00.  
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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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OPPTELLINGSMÅTE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bruker opptellingsmåten «sentralt samlet» på ordinære valgtingsstemmer.  

 

 

Saksopplysninger:   

 
Det er flere ulike måter å organisere opptellingen av stemmesedler avgitt på valgdagen på. 

 

Den foreløpige tellingen kan enten skje ute i hver enkelt stemmekrets, eller sentralt på ett sted. Endelig telling 

skal alltid gjøres sentralt hos valgstyret. 

Når man vurderer hvor valgtingsstemmene skal telles, handler det om å veie den praktiske gjennomføringen opp 

mot hvor detaljert valgresultat man ønsker for kommunen. Hvis opptellingen skjer kretsvis, enten lokalt ute i 

valglokalene eller sentralt, vil man også få valgresultatene kretsvis. Velger man å telle stemmesedlene sentralt 

samlet vil man få valgresultatene samlet for hele kommunen, uten en kretsvis fordeling. 

 

Når det kommer til opptelling av valgtingstemmer ordinære bør dette settes av valgstyret. Det er tre forskjellige 

opptellingsmåter. Disse er: 

 

1. Lokalt fordelt på krets 

2. Sentralt fordelt på krets 

3. Sentralt samlet 

 

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

 

1. Lokalt fordelt på krets 

 

Denne opptellingsmåten gir stemmestyrene i oppgave å telle manntallskryss, antall stemmesedler og partifordele 

stemmesedlene. 

Denne opptellingsmåten vil kreve mye mer opplæring av stemmestyrene, og i tillegg vil stemmestyrenes møtebok 

bli 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 partifordeligen. 

 

2. Sentralt fordelt på krets 

 

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

ikke fordelt på parti av stemmestyrene. 

Forskjellen kontra opptellingsmåte Sentralt samlet er at her vil man partifordele stemmesedlene på krets sentralt. 

Sentralt betyr her at valgadministrasjonen gjør denne partifordelingen. 

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

stemmegivningene. 
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Prinsippet om hemmelig valg kan være litt vanskeligere å håndheve på denne opptellingsmåten, men fortsatt 

forsvalig ut i fra størrelsen på stemmekretsene våre. 

 

Valgresultatet i de forskjellige kretsene kan komme etter hvert som kretsene er telt opp og partifordelt. 

 

3. Sentralt samlet 

 

Dette er den opptellingsmåten som er brukt i de siste valgene. Denne innebærer at stemmestyrende teller antall 

kryss i manntall og stemmesedler, og rapporterer antallet 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 stemmegivninger det er fra en stemmekrets, så er det 

lett å anonymisere disse da alle stemmesedlene blandes sentralt. 

 

Valgresultat blir klart når alle kretsene er telt opp. 

 

De øvrige kategoriene av stemmer skal som regel alltid telles sentralt samlet. Det gjelder 

 

- ordinære forhåndsstemmer 

- stemmer i særskilt omslag 

- beredskapsstemmer 

- sent innkomne forhåndsstemmer og stemmer som er lagt til side 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det mest hensiktsmessig å velge samme opptellingsmåte som ved foregående valg. 

Kommunedirektøren vurderer dette 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 det vurderes derfor slik at opptellingsmåte 

sentralt samlet vil ivareta dette prinsippet på best mulig måte. 
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DELEGERING AV MYNDIGHET - INNFØRING OG UNDERRETNING AV INNFØRING I 

MANNTALL KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 

 

 

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 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

 

 

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. 
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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 eventuell 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 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

 

 



Saknr: 7/23 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

06.03.2023 

Arkivsaksnr: 

23/385 

Sak nr: 

7/23 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

014 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

7/23 Valgstyret 06.03.2023 

 

OPPNEVNING AV VALGFUNKSJONÆRER/STEMMEMOTTAKERE TIL 

FORHÅNDSTEMMEMOTTAK KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret gir kommunedirektøren v/valgansvarlig delegert fullmakt til å oppnevne 

funksjonærer/stemmemottakere til forhåndsstemmemottak. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til Valglovens §8-2  

§ 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 servicesenteret, 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.  

 



Saknr: 7/23 

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

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 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 kan være stemmemottakere eller 

forhåndsstemmemottakere.  

 

 



Saknr: 8/23 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

06.03.2023 

Arkivsaksnr: 

23/415 

Sak nr: 

8/23 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/23 Valgstyret 06.03.2023 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Drøfting, hvordan øke valgdeltakelsen 

 
 

 

Vedlegg: 

 

Notat til Formannskapet, forslag til økt valgdeltagelse  

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 23/417    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 21.11.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 21.11.22 godkjennes som framlagt.  
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 21.11.22. 
 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE 

MØTEPROTOKOLL 

Valgstyret: 
Møtested: 
Kommunestyresalen 

Møtedato: 
21.11.2022 

Møtetid: 
10:45 - 10:50 

Av utvalgets medlemmer møtte 
7 a v 7  

Fra og med sak: 
Til og med sak: 

1/22 
2/22 

Faste representanter i Valgstyret i perioden 2019-2023 

H/Pp: Ap: R/Sv: 
Kristin Strømskag Billy Fredagsvik Dordi Hammer 

Geir Egil Meland 
SpN/Frp 
Knut Ame Strømøy 
Lene Dahlø Skarsvåg 
Arvid Hammernes 

Faste representanter med forfall: 

IWPp: 

SpN/Frp 

, IR/Sv: 

Vararepresentanter som møtte: 

IWPp: 

SpNIFrp 

, IR/Sv: 

Merknader: 

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent. 

Underskrift: 

i . :  
Ordfører 

1/ø!(ld 
Geir Egil Meland 

Protokollunderskriver 

1 0 d l  
Siv-Tove Skarshaug J 

Sekretær 



HOVED UTSKRIFT 

Utvalg: 
Møtedato: 

Valgstyret 
21.11.2022 

SAKSLISTE 

Saksnr. 

1/22 

2/22 

Arkivsaksnr. 
Innhold 

22/2535 
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MØTE 14.09.21 

22/1942 
DELEGERING A V FULLMAKT OG OPPNEVNING AV V ALGANSV ARLIGE - 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 

2 



1/22 
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MØTE 14.09.21 

Vedtak: 

Protokoll fra møte 14.09.21 godkjennes som framlagt. 

Enstemmig. 

Innstilling: 

Protokoll fra møte 14.09.21 godkjennes som framlagt. 

2/22 
DELEGERING AV FULLMAKT OG OPPNEVNING A V V ALGANSV ARLIGE - KOMMUNESTYRE- 
OG FYLKESTINGSVALGET 2023 

Vedtak: 

Valgstyret i Frøya kommune gir følgende personer delegert fullmakt innenfor følgende oppgaver i 
forbindelse med valggjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

Veronica Furuvik født 01.07.95 med stedfortreder Nina Nilsen Espnes, født 22.10.86. 

Rekruttere valgmedarbeidere 
Bestemme avlønning 
Sette opp arbeidstider 
Rigge opp valglokaler 
Skrive ut utleggingsmanntall samt legge ut manntall til alminnelig ettersyn 
Avtale med partier som ønsker kopi av manntall 
Lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell 
Distribuere valgmateriell til valglokaler 
Registrere stemmegivninger i EV A* 
Legge inn opptellinger i EV A* 
Bolde kontakt med forslagsstillere 
Praktisk saksbehandling av listeforslag. 
Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger 
Trykking av stemmesedler 
Komme med kunngjøringer 
Lage lister over klager 
Underrette velgere og kandidater 

Samme personer oppnevnes som valgansvarlige for gjennomføringen av kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023. 

Enstemmig. 

Innstilling: 

Valgstyret i Frøya kommune gir følgende personer delegert fullmakt innenfor følgende oppgaver i forbindelse 

med valggjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023: 

3 



Veronica Furuvik født 01.07.95 med stedfortreder Nina Nilsen Espnes, født 22.10.86. 

Rekruttere valgmedarbeidere 

Bestemme avlønning 
Sette opp arbeidstider 
Rigge opp valglokaler 
Skrive ut utleggingsmanntall samt legge ut manntall til alminnelig ettersyn 

Avtale med partier som ønsker kopi av manntall 

Lage rutiner for oppbevaring av valgmateriell 

Distribuere valgmateriell til valglokaler 

Registrere stemmegivninger i EV A* 
Legge inn opptellinger i EV A* 

Holde kontakt med forslagsstillere 
Praktisk saksbehandling av listeforslag. 

Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger 

Trykking av stemmesedler 
Komme med kunngjøringer 
Lage lister over klager 
Underrette velgere og kandidater 

Samme personer oppnevnes som valgansvarlige for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 

2023. 

4 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 23/356    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
TID OG STED FOR STEMMEGIVING KOMMUNESTYRE- OG 
FYLKESTINGSVALGET 2023 
 
Forslag til vedtak: 
 
Valgstyret vedtar følgende valglokaler og åpningstider for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:  
 
Søndag 10.september 2023 Kl.15.00 – 18.00:  

• Øyrekka krets: Mausund oppvekstsenter  
• Sistranda krets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus  

 
Mandag 11.september 2023 Kl.10.00 – 18.00:  

• Øyrekka krets: Mausund oppvekstsenter  
 
Mandag 11.september 2023 Kl.10.00 – 20.00:  

• Nordskag krets: Nordskag oppvekstsenter  
• Nabeita krets: Nabeita oppvekstsenter  
• Sistranda krets: Kommunestyresalen, Frøya Herredshus  
• Nesset krets: Nesset Grendahus 
• Dyrøy krets: Dyrøy oppvekstsenter  

 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Kommunestyret vedtok i kst-sak 161/22 at det i Frøya kommune avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg 
mandag 11.september 2023. I tillegg avholdes valgting også søndag 10.september 2023 i valgkretsene Sistranda 
og Øyrekka. I samme vedtak står det at valglokalene skal stenge kl.20.00 på fast-Frøya og kl.18.00 i Øyrekka 
krets. Kommunestyret vedtok ikke åpningstid for valglokalene i sin helhet. Dette ligger da til valgstyret.  
 
Ved forrige valg var åpningstiden som følger:  
 
Søndag:  Kl.1500 – 18.00 i Øyrekka krets og Sistranda krest  
 
Mandag:  Kl.10 – 18 Øykrekka krets  

Kl.10 – 20 Kretsene på fast-Frøya  
 
Følgende valgkretser gjelder i Frøya kommune:  
 
0001 Nordskag krets  
0002 Nabeita krets  
0003 Sistranda krets  
0004 Nesset krets  
0005 Dyrøy krets  



0006 Øyrekka krets  
 
I valglovens §9-3 (2) står det følgende:  
 
Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivining. 
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 særlige 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 valgavviklingen i 2021 ble følgende valglokaler brukt:  
 
Nordskag krets:   Nordskag oppvekstsenter  
Nabeita krets:   Nabeita oppvekstsenter  
Sistranda krets:   Kommunestyresalen, Frøya Herredshus  
Nesset krets:   Nesset Grendahus  
Dyrøy krets:   Dyrøy oppvekstsenter  
Øyrekka krets:   Mausund oppvekstsenter  
 
I et valgklokale 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 fortrukket. Tilgang på 
skriver/printer er også noe som det bør være i alle valglokaler, gjerne med kommunens sikkerprint-løsning.  
 
Nesset Grendahus 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 kommunal skriver direkte til pc i valglokalet.  
 
Vurdering:  
 
Kommunedirektøren 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 anbefaler samme åpningstider for valglokalene som ved forrige valg i 2021. 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 23/354    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK KOMMUNESTYRE- OG 
FYLKESTINGSVALGET 2023Forslag til vedtak: 
 
Valgstyret vedtar følgende tid og sted for forhåndsstemming i forbindelse med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023:  
 
Tidligstemmeperioden:  
Servicesenteret, Frøya Herredshus fra 03.juli – 9.august 2023. Åpningstid mandag – fredag 08.15 – 15.00.  
 
For forhåndsstemmeperioden 10.august – 8.september:  
 
Torsdag uke 32 – 35 Servicesenteret, Frøya Herredshus Mandag – fredag Kl.08.15 – 15.00  
 
Uke 35 Institusjonsvalg ved Frøya helsetun. 
  
Uke 35 Forhåndsstemming i øyrekka. Èn dag på Sula/Bogøy og èn dag på Sørburøy/Gjæsingen.  
 
Uke 36 Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  
 
Uke 36 Stjernesenteret Mandag – fredag Kl. 10.00 – 17.00  
 
Kommunedirektøren ved valgansvarlige finner nærmere dato forhåndsstemming i øyrekka, 
institusjonvalg og ambulerende stemmegivning. (Hjemmestemming)  
 
All forhåndsstemming annonseres i avis, valgavis og kommunes hjemmeside/facebookside.  
 
Søknadsfrist for å søke om ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) settes til onsdag 
6.september kl.12.00.  
 
 
Saksopplysninger:   
 
Ved kommunestyrevalget- og fylkestingsvalget 2023 starter tidligestemmingen 03.juli og varer frem til og med 
09.august. I denne perioden har man tidligere brukt servicesenteret, Frøya Herredshusets 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 kontoret ved skranken i servicesenteret.  
 
Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og stenger fredag før valgdagen.  
 
Ved forrige Kommune- og fylkestingsvalg i 2019 ble det holdt forhåndsstemming på Stjernesenteret siste uken 
før valgdagen. Det ble tatt imot veldig mange stemmer denne uken. 
 
Forhåndsstemmegivningen i eller ved kjøpesentre må organiseres slik at prinsippet om hemmelig valg blir 
ivaretatt, samtidig som stemmegivningen kan foregå mest mulig uforstyrret av annen aktivitet i senteret. 
 



Departementet anbefaler valgstyrene å ha dialog med ledelsen ved kjøpesentrene, med sikte på å få til den mest 
hensiktsmessige organiseringen av stemmemottakingen. 
 
Tid og sted for selve forhåndsstemmingen i øyrekka må kommunedirektøren komme tilbake til grunnet at man 
må klarere båtruter/ferjeruter o.l, men skisserer ukenummer for gjennomføring.  
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren vurderer at for tidligstemmeperioden er Servicesentert, Frøya Herredshus best egnet til å 
være stemmemottak. Dette vil da si fra 03.juli – 9.august 2023. Åpningstid mandag – fredag 08.15 – 15.00.  
 
For forhåndsstemmeperioden foreslår kommunedirektøren følgende plan:  
 
Torsdag uke 32 – 35 Servicesenteret, Frøya Herredshus Mandag – fredag Kl.08.15 – 15.00  
 
Uke 35 Institusjonsvalg ved Frøya helsetun 
  
Uke 35 Forhåndsstemming i øyrekka. Èn dag på Sula/Bogøy og èn dag på Sørburøy/Gjæsingen.  
 
Uke 36 Ambulerende stemmegivning (hjemmestemming)  
 
Uke 36 Stjernesenteret Mandag – fredag Kl. 10.00 – 17.00  
 
Kommunedirektøren ved valgansvarlige finner nærmere dato forhåndsstemming i øyrekka, institusjonvalg og 
ambulerende stemmegivning. (hjemmestemming)  
 
All forhåndsstemming annonseres i avis, valgavis og kommunes hjemmeside/facebookside.  
 
Søknadsfrist for å søke om ambulerende stemmegivning (hjemmestemming) settes til onsdag 6.september 
kl.12.00. 
 
Da det nå er hjemmeboende i trygdeboligene ved «gamle»sykehjemmet og Beinskardet omsorgsboliger ser man 
det mest hensiktsmessig å ta dette under ambulerende stemmegiving. (hjemmestemming) Men beboerne må da 
søke om dette innen angitt frist for ambulerende stemmegivning. 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 23/355    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL KOMMUNESTYRE- OG 
FYLKESTINGSVALGET 2023 
 
Forslag til vedtak: 
 
Valgstyret i Frøya kommune legger ut hovedmanntallet i forbindelse med kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023 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 mandag 21.august 
kl.12.00. 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Kunngjøring av tid og sted for utlegging av manntall, jf. valgloven § 2-6: 
 
 «§ 2-6.Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 
(1) Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute 
til og med valgdagen.» 
(2) Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for å 
kreve feil rettet.» 
 
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 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.  
 
Vurdering:  
 
Kommunedirektøren vurderer det slik; for å sikre at kommunen har kontroll på manntallet, legges 
hovedmanntallet bare ut til offentlig ettersyn i servicesenteret, Frøya Herredshus. 
  
Kommunedirektøren foreslår derfor at man legger ut hovedmanntallet til offentlig ettersyn i skranken ved 
servicesenteret i Frøya Herredshus.  
 
Manntallet legges ut så fort det lar seg gjøre og annonseres på kommunens hjemmeside, Facebook side og 
lokalavis.  
 
Frist for å fremsette krav om manntall fra de som stiller liste til valget settes til 21.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:  Nina Nilsen Espnes Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 23/350    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
OPPTELLINGSMÅTE KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Frøya kommune bruker opptellingsmåten «sentralt samlet» på ordinære 
valgtingsstemmer.  
 
 
 
 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Det er flere ulike måter å organisere opptellingen av stemmesedler avgitt på valgdagen på. 
 
Den foreløpige tellingen kan enten skje ute i hver enkelt stemmekrets, eller sentralt på ett 
sted. Endelig telling skal alltid gjøres sentralt hos valgstyret. 
Når man vurderer hvor valgtingsstemmene skal telles, handler det om å veie den praktiske 
gjennomføringen opp mot hvor detaljert valgresultat man ønsker for kommunen. Hvis 
opptellingen skjer kretsvis, enten lokalt ute i valglokalene eller sentralt, vil man også få 
valgresultatene kretsvis. Velger man å telle stemmesedlene sentralt samlet vil man få 
valgresultatene samlet for hele kommunen, uten en kretsvis fordeling. 
 
Når det kommer til opptelling av valgtingstemmer ordinære bør dette settes av valgstyret. 
Det er tre forskjellige opptellingsmåter. Disse er: 
 

1. Lokalt fordelt på krets 
2. Sentralt fordelt på krets 
3. Sentralt samlet 

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

1. Lokalt fordelt på krets 
 



Denne opptellingsmåten gir stemmestyrene i oppgave å telle manntallskryss, antall 
stemmesedler og partifordele stemmesedlene. 
Denne opptellingsmåten vil kreve mye mer opplæring av stemmestyrene, og i tillegg vil 
stemmestyrenes møtebok bli 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 partifordeligen. 
 

2. Sentralt fordelt på krets 
 
I denne opptellingsmåten blir antall kryss i manntall og stemmesedler telt av stemmestyrene. 
Stemmesedlene blir ikke fordelt på parti av stemmestyrene. 
Forskjellen kontra opptellingsmåte Sentralt samlet er at her vil man partifordele 
stemmesedlene på krets sentralt. Sentralt betyr her at valgadministrasjonen gjør denne 
partifordelingen. 
Ved få avgitte stemmer i en krets vil det her være vanskelig å anonymisere stemmesedlene 
opp mot stemmegivningene. 
Prinsippet om hemmelig valg kan være litt vanskeligere å håndheve på denne 
opptellingsmåten, men fortsatt forsvalig ut i fra størrelsen på stemmekretsene våre. 
 
Valgresultatet i de forskjellige kretsene kan komme etter hvert som kretsene er telt opp og 
partifordelt. 
 

3. Sentralt samlet 
 
Dette er den opptellingsmåten som er brukt i de siste valgene. Denne innebærer at 
stemmestyrende teller antall kryss i manntall og stemmesedler, og rapporterer antallet 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 stemmegivninger det er fra en 
stemmekrets, så er det lett å anonymisere disse da alle stemmesedlene blandes sentralt. 
 
Valgresultat blir klart når alle kretsene er telt opp. 
 
De øvrige kategoriene av stemmer skal som regel alltid telles sentralt samlet. Det gjelder 
 

- ordinære forhåndsstemmer 
- stemmer i særskilt omslag 
- beredskapsstemmer 
- sent innkomne forhåndsstemmer og stemmer som er lagt til side 

 
 
Vurdering: 
 



Kommunedirektøren vurderer det mest hensiktsmessig å velge samme opptellingsmåte som 
ved foregående valg. Kommunedirektøren vurderer dette 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 det vurderes derfor 
slik at opptellingsmåte sentralt samlet vil ivareta dette prinsippet på best mulig måte. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 23/373    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
DELEGERING AV MYNDIGHET - INNFØRING OG UNDERRETNING AV 
INNFØRING I MANNTALL KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 
 
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 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 
 
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 eventuell 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 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023. 

 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 23/385    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
OPPNEVNING AV VALGFUNKSJONÆRER/STEMMEMOTTAKERE TIL 
FORHÅNDSTEMMEMOTTAK KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2023 
 
Forslag til vedtak: 
 
Valgstyret gir kommunedirektøren v/valgansvarlig delegert fullmakt til å oppnevne 
funksjonærer/stemmemottakere til forhåndsstemmemottak. 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Viser til Valglovens §8-2  
§ 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 servicesenteret, 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. 
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 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 kan være stemmemottakere eller 
forhåndsstemmemottakere.  
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 23/415    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
 
 
Drøfting, hvordan øke valgdeltakelsen 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Notat til Formannskapet, forslag til økt valgdeltagelse  
 
 
 
 



 

Notat til formannskapet 

Kommunedirektøren bes komme tilbake med et forslag til en plan for å øke valgdeltakelsen innen 
påske 2023. Planen behandles i formannskapet.» 

Saken er diskutert i Servicekontoret og HR.  

Følgende plan ble diskutert:  

1. Tidlig stemmegivning: 1. juli – 10. august fra kl. 08.15 – 15.00 på herredshuset. Stemmer på 
partilister, da egne lokale lister ikke er klar.  

2. Forhåndsstemmer fra 10. august til 08. september 2022 fra kl. 08.15 – 15.00. (Uke33 – 35) på 
herredshuset.  

3. Uke 35: Reise til Sula, Bogøy og Sør-Burøy for innhenting av stemmer. Må skje før 1. 
september. Samt besøke institusjoner og ambulerende hjemmeboende (Beinskaret, 
helsetunet og TOBB).  

4. Uke 36: 2 ansatte sitter på Stjernesenteret fra kl. 10.00 – 17.00.  
5. Valgavis: info om valgavvikling og partiprogram. Litt usikker på hvilken uke dette bør komme.  
6. Informasjon om valgdeltagelse legges ut på sosiale medier som Facebook, Intragram og TIK 

TOKK. Krever ressurser.  
7. Legge til rette for eget arrangement om informasjon om hvorfor har vi valg til minoriteter på 

Frivilligsentralen. Ordfører bør lede møte.  
8. Informasjon og debatt om viktigheten av valgdeltagelse på videregående skole. Tema kan 

være: Hvorfor har vi valg og hva skjer etter valg. Hva er politiske organer?  
9. Lage «flyer» om hvorfor har vi valg på Frøya. Legges ut på sentrale møteplasser som 

Frivilligsentralen, biblioteket og arbeidsplasser. Ekstra kostander.  
10. Lag pod-cast via «kultur og idrett». Tema: Ordfører snakker om hvorfor har vi valg og 

viktigheten av å stemme – så intervjue alle politiske partier – hvorfor stemme på xx parti?  
11. Brev til ungdommen mellom 18 – 25 år fra ordfører med oppfordring om å stemme. Info om 

viktigheten av å stemme.  
12. Besøke arbeidsplasser for tilrettelegging av mulighet for å stemme. Vi tenker Salmar, BEWI 

og Scale.  
13. Informasjon om mulighet for å stemme i Frøya storhall. For å møte ungdommen over 18 år. 

Dette må skje på kveldstid og vil kreve ekstra kostander.  

Arbeidsgruppa har tatt initiativ til å snakke med 2 ungdommer på huset. De sier:  

1. Hvis det skal arrangeres møte på videregående så må unge politiskere møte. Ikke de gamle 
traverne. De må ha et klart språk. Snakke om hvordan de kan stemme, hvorfor de skal 
stemme. Eksempler på tema kan være bredbånd, grunnrenteskatt, psykisk helse, helsetilbud 
generelt, fritidsaktiviteter for alle, kollektivtransport (her nevner de busstilbudet spesielt) 

2. Bruk sosiale medier, men bruk ungdommen som er i politikken. De lokale ungdommene.  
3. Tilslutt sier de: politikerne må «by på seg selv», ta opp saker som gjelder ungdommen, fordi 

de fleste ungdommer stemmer på personer og kanskje ikke politikken.  

Arbeidsgruppa ansatte i Servicesenteret og HR.  
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