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Saknr: 1/20 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

24.11.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2633 

Sak nr: 

1/20 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/20 Valgstyret 24.11.2020 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 10.09.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 10.09.19 

 



Saknr: 2/20 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

24.11.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2524 

Sak nr: 

2/20 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/20 Valgstyret 24.11.2020 

 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - DELEGERING AV FULLMAKT OG OPPNEVNING 

AV VALGANSVARLIGE  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

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

forbindelse med valggjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 2021: 

Frode Larsen, født 25.02.80 med stedfortreder Annie Sørdal, født 16.11.59. 

- 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 EVA* 

- Legge inn opptellinger i EVA* 

- 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 stortings- og sametingsvalget 

2021. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er valgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen. Det betyr i 

utgangspunktet må alt tas opp og besluttes i valgstyret dersom man ikke har delegert fullmakt til noen. 

 

 



Saknr: 2/20 

Hva kan ikke delegeres? 

Når valgstyret skal gi delegert fullmakt til noen andre, skiller man mellom prinsipielle og ikke-

prinsipielle saker. 

Prinsipielle saker krever alltid vedtak i valgstyret og kan ikke delegeres til andre. Valgstyret i 

kommunen kan også bestemme at de ønsker å fatte vedtak i saker som oppfattes som ikke-prinsipielle. 

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen og er dermed også ansvarlig for å 

avgjøre hva som skal delegeres av fullmakter. 

Dette er eksempler på saker som er prinsipielle og hvor valgstyret må fatte vedtak: 

- Fastsette frist for kommunen 

- Vedta stemmesteder, stemmekretser og åpningstider 

- Godkjenne listeforslag 

- Behandle fritakssøknader 

- Oppnevne stemmemottakere/stemmestyre 

- Behandle forkastelser 

- Godkjenne valget/valgoppgjøret(møteboken) 

- Behandle klager ved valget 

 

Hva kan delegeres? 

Alt som ikke er prinsipielt kan delegeres til administrativt ansatte i kommunen. For å få en tydelig 

ansvarsfordeling anbefales det av Valgdirektoratet at man lager en sak for valgstyret hvor det 

fremkommer tydelig hvilke valgstyret skal ta stilling til, og hvilke saker elle rområder det gis delegert 

fullmakt til noen administrativt i kommunen.  

Eksempler på oppgaver som kan delegeres, og som dermed ikke krever vedtak i valgstyret, kan være: 

- 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 EVA* 

- Legge inn opptellinger i EVA* 

- 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 

*EVA – System for elektronisk valgadministrasjon 

 

 

 



Saknr: 2/20 

Valgansvarlig og person med delegert fullmakt 

Valgdirektoratet støtter kommunene i valggjennomføringen, og tilbyr tjenester som veiledning 

(valgmedarbeiderportalen), opplæring, brukerstøtte, valginformasjon og det elektroniske 

valgadministrative systemet (EVA). 

Det vil være en viss variasjon i hvordan landets kommuner velger å organisere gjennomføring av valg. 

Uavhengig av disse variasjonene skal alle kommuner utnevne: 

- Én person med delegert fullmakt og én stedfortreder til denne 

- To valgansvarlige i EVA 

Den samme personen kan være både valgansvarlig og ha delegert fullmakt. 

Personen med delegert fullmakt har et administrativt ansvar for valggjennomføringen og er 

valgdirektoratets kontaktperson. Det er opp til valgstyrene å avgjøre innholdet i, og omfanget av, den 

delegerte fullmakten. Stedfortreder overtar disse oppgavene dersom personen med delegert fullmakt 

trer ut av rollen, eller er forhindret fra å utøve rollen. 

Valgansvarlige har tilgang til alle funksjonaliteter i Valgdirektoratets elektroniske valgadministrative 

system (EVA) og er de eneste som kan gi andre personer tilganger og roller i systemet. 

Frist for registrering av valgansvarlige og personer som har fått delegert fullmakt er 30.november 

2020. 

Ved valgene i 2015, 2017, 2019 og folkeavstemningen i 2019 var de valgansvarlige Frode Larsen og 

Annie Sørdal. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det slik at følgende personer får delegert fullmakt innenfor følgende 

oppgaver i forbindelse med valggjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 2021: 

Frode Larsen, født 25.02.80 med stedfortreder Annie Sørdal, født 16.11.59. 

- 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 EVA* 

- Legge inn opptellinger i EVA* 

- Holde kontakt med forslagsstillere 

- Praktisk saksbehandling av listeforslag. 

- Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger 

- Trykking av stemmesedler Komme med kunngjøring 

- Lage lister over klager 

- Underrette velgere og kandidater 

 



Saknr: 2/20 

Samme personer oppnevnes som valgansvarlige for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 

2021. 

Kommunedirektøren vurderer det slik at overnevnte personer er de som har størst kunnskap og 

kompetanse innenfor kommunen med tanke på valggjennomføring, og at det er disse personene som 

bør ha tett kontakt med valgdirektoratet og valgstyret fortløpende. 

Til orientering så vil kommunedirektøren samtidig også starte opplæring av en tredje person med 

tanke mot fremtidige valggjennomføringer, men også for å redusere sårbarhet ved sykdom/Covid-19 

mm. Uten at dette har innvirkning på denne saken slik den nå legges frem. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2633    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 10.09.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 10.09.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 10.09.19 

 

 

 

 

















































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 20/2524    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - DELEGERING AV FULLMAKT 

OG OPPNEVNING AV VALGANSVARLIGE  

 

Forslag til vedtak: 

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

i forbindelse med valggjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 2021: 

Frode Larsen, født 25.02.80 med stedfortreder Annie Sørdal, født 16.11.59. 

- 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 EVA* 

- Legge inn opptellinger i EVA* 

- 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 stortings- og 

sametingsvalget 2021. 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 



Det er valgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen. Det betyr i 

utgangspunktet må alt tas opp og besluttes i valgstyret dersom man ikke har delegert fullmakt til noen. 

Hva kan ikke delegeres? 

Når valgstyret skal gi delegert fullmakt til noen andre, skiller man mellom prinsipielle og ikke-

prinsipielle saker. 

Prinsipielle saker krever alltid vedtak i valgstyret og kan ikke delegeres til andre. Valgstyret i 

kommunen kan også bestemme at de ønsker å fatte vedtak i saker som oppfattes som ikke-prinsipielle. 

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen og er dermed også ansvarlig for å 

avgjøre hva som skal delegeres av fullmakter. 

Dette er eksempler på saker som er prinsipielle og hvor valgstyret må fatte vedtak: 

- Fastsette frist for kommunen 

- Vedta stemmesteder, stemmekretser og åpningstider 

- Godkjenne listeforslag 

- Behandle fritakssøknader 

- Oppnevne stemmemottakere/stemmestyre 

- Behandle forkastelser 

- Godkjenne valget/valgoppgjøret(møteboken) 

- Behandle klager ved valget 

 

Hva kan delegeres? 

Alt som ikke er prinsipielt kan delegeres til administrativt ansatte i kommunen. For å få en tydelig 

ansvarsfordeling anbefales det av Valgdirektoratet at man lager en sak for valgstyret hvor det 

fremkommer tydelig hvilke valgstyret skal ta stilling til, og hvilke saker elle rområder det gis delegert 

fullmakt til noen administrativt i kommunen.  

Eksempler på oppgaver som kan delegeres, og som dermed ikke krever vedtak i valgstyret, kan være: 

- 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 EVA* 

- Legge inn opptellinger i EVA* 

- 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 

*EVA – System for elektronisk valgadministrasjon 

Valgansvarlig og person med delegert fullmakt 



Valgdirektoratet støtter kommunene i valggjennomføringen, og tilbyr tjenester som veiledning 

(valgmedarbeiderportalen), opplæring, brukerstøtte, valginformasjon og det elektroniske 

valgadministrative systemet (EVA). 

Det vil være en viss variasjon i hvordan landets kommuner velger å organisere gjennomføring av valg. 

Uavhengig av disse variasjonene skal alle kommuner utnevne: 

- Én person med delegert fullmakt og én stedfortreder til denne 

- To valgansvarlige i EVA 

Den samme personen kan være både valgansvarlig og ha delegert fullmakt. 

Personen med delegert fullmakt har et administrativt ansvar for valggjennomføringen og er 

valgdirektoratets kontaktperson. Det er opp til valgstyrene å avgjøre innholdet i, og omfanget av, den 

delegerte fullmakten. Stedfortreder overtar disse oppgavene dersom personen med delegert fullmakt 

trer ut av rollen, eller er forhindret fra å utøve rollen. 

Valgansvarlige har tilgang til alle funksjonaliteter i Valgdirektoratets elektroniske valgadministrative 

system (EVA) og er de eneste som kan gi andre personer tilganger og roller i systemet. 

Frist for registrering av valgansvarlige og personer som har fått delegert fullmakt er 30.november 

2020. 

Ved valgene i 2015, 2017, 2019 og folkeavstemningen i 2019 var de valgansvarlige Frode Larsen og 

Annie Sørdal. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren vurderer det slik at følgende personer får delegert fullmakt innenfor følgende 

oppgaver i forbindelse med valggjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 2021: 

Frode Larsen, født 25.02.80 med stedfortreder Annie Sørdal, født 16.11.59. 

- 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 EVA* 

- Legge inn opptellinger i EVA* 

- Holde kontakt med forslagsstillere 

- Praktisk saksbehandling av listeforslag. 

- Prøving og godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger 

- Trykking av stemmesedler Komme med kunngjøring 

- Lage lister over klager 

- Underrette velgere og kandidater 

 

Samme personer oppnevnes som valgansvarlige for gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget 

2021. 



Kommunedirektøren vurderer det slik at overnevnte personer er de som har størst kunnskap og 

kompetanse innenfor kommunen med tanke på valggjennomføring, og at det er disse personene som bør 

ha tett kontakt med valgdirektoratet og valgstyret fortløpende. 

Til orientering så vil kommunedirektøren samtidig også starte opplæring av en tredje person med tanke 

mot fremtidige valggjennomføringer, men også for å redusere sårbarhet ved sykdom/Covid-19 mm. 

Uten at dette har innvirkning på denne saken slik den nå legges frem. 
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