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Saknr: 1/22 

FRØYA KOMMUNE 
Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 
21.11.2022 

Arkivsaksnr: 
22/2535 

Sak nr: 
1/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
1/22 Valgstyret 21.11.2022 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.09.21  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 14.09.21 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 14.09.21 
 



Saknr: 2/22 

FRØYA KOMMUNE 
Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 
21.11.2022 

Arkivsaksnr: 
22/1942 

Sak nr: 
2/22 

Saksbehandler: 
Frode Larsen 

Arkivkode: 
014 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
2/22 Valgstyret 21.11.2022 
 
DELEGERING AV FULLMAKT OG OPPNEVNING AV VALGANSVARLIGE - KOMMUNESTYRE- 
OG FYLKESTINGSVALGET 2023  
 
 
Forslag til 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 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 kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023. 

 
 
 
 
Vedlegg: 
22/1942-2 DELEGERING AV FULLMAKT OG OPPNEVNING AV VALGANSVARLIGE - 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023  
 

 
Saksopplysninger:   



Saknr: 2/22 

 
Det er valgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen. Det betyr i 
utgangspunktet at alt må 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 eller områder 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: 2/22 

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 
2022. 

 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren vurderer det slik at følgende personer får 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 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 kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023. 

Kommunedirektøren vurderer det slik at overnevnte personer er de som har best forutsetninger innad i 
Frøya kommune til å være valgansvarlige kommende valg. 



Saknr: 2/22 

Dette med bakgrunn i at begge har vært med som forhåndsstemmemottakere tidligere og at begge har 
vært med under opptellingene på valgkveldene gjennom flere år. 

Begge er også ansatt ved virksomheten som har hatt ansvar for valg de senere årene. 

I og med at begge er helt nye som valgansvarlige må kursing prioriteres høyt samt at man må bruke 
tidligere valgansvarlig som mentor i prosessen før, under og etter valget. 

Kommunedirektøren vurderer det slik at det er riktig at man nå tar inn to helt nye valgansvarlige da 
tidligere valgansvarlig har sagt opp sin stilling i kommunen, mens stedfortreder har varslet at 
kommende valg uansett er det siste man deltar på. De to nye valgansvarlige får da en mentor før, under 
og etter valget 2023 hvor hovedmålet er at disse lærer seg de prosessene og stegene som må være på 
plass med tanke på et godt og riktig gjennomført valg rent praktisk. 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/2535    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 14.09.21  
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 14.09.21 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 14.09.21 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Valgstyret
Møtested: Møtedato:
Kommunest resalen 14.09.2021

Møtetid:
18:30  -  18:40

Av utvalgets medlemmer møtte
7 av7

Fra og med sak: 10/21
Til og med sak: 10/21

Faste representanter  i Valgstyret i  perioden 2019-2023

H/Pp: Ap: R/Sv:
Kristin Strømskag Berit Flåmo Dordi Hammer

Geir Egil Meland
Sp/VFrD
Knut Ame Strømøy
Lene Dahlø Skarsvåg
Arvid Hammernes

Faste representanter med forfall:

IH/P11:
SpN/Frp P I R/Sv:

Vararepresentanter som møtte:

IH/P11:
SpN/Frp

/7 I R/Sv:

Merknader:

1. Innkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:±t....
Ordfører

Dort -l{armer
Dordi Hammer

Protokoll underskriver

.2l.%9y
Sekretær



HOVED UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Valgstyret
14.09.2021

SAKSLISTE

Saksnr.

I0/21

Arkivsaksnr.
Innhold

21/1964
GODKJENNING AV STORTINGSVALGET FOR PERIODEN 2021  -  2025 I FRØYA

KOMMUNE

2



10/21
GODKJENNING AV STORTINGSVALGET FOR PERIODEN 2021  -  2025  I  FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

Stortingsvalget i Frøya kommune for perioden 2021  -  2025 godkjennes.

Enstemmig.

Innstilling:

Stortingsvalget i Frøya kommune for perioden 2021-2025 godkjennes.

3



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 014  
Arkivsaksnr.: 22/1942    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Valgstyret 
 
DELEGERING AV FULLMAKT OG OPPNEVNING AV VALGANSVARLIGE - 
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023  
 
 
Forslag til 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 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 kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023. 

 
 
 
 
Vedlegg: 
22/1942-2 DELEGERING AV FULLMAKT OG OPPNEVNING AV VALGANSVARLIGE - 

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023  
 



 
Saksopplysninger:   
 
Det er valgstyret som er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen. Det betyr i 
utgangspunktet at alt må 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 eller områder 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 
2022. 

 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren vurderer det slik at følgende personer får 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 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 kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023. 



Kommunedirektøren vurderer det slik at overnevnte personer er de som har best forutsetninger innad 
i Frøya kommune til å være valgansvarlige kommende valg. 
Dette med bakgrunn i at begge har vært med som forhåndsstemmemottakere tidligere og at begge har 
vært med under opptellingene på valgkveldene gjennom flere år. 

Begge er også ansatt ved virksomheten som har hatt ansvar for valg de senere årene. 

I og med at begge er helt nye som valgansvarlige må kursing prioriteres høyt samt at man må bruke 
tidligere valgansvarlig som mentor i prosessen før, under og etter valget. 

Kommunedirektøren vurderer det slik at det er riktig at man nå tar inn to helt nye valgansvarlige da 
tidligere valgansvarlig har sagt opp sin stilling i kommunen, mens stedfortreder har varslet at 
kommende valg uansett er det siste man deltar på. De to nye valgansvarlige får da en mentor før, 
under og etter valget 2023 hvor hovedmålet er at disse lærer seg de prosessene og stegene som må 
være på plass med tanke på et godt og riktig gjennomført valg rent praktisk. 

 
 
 
 



 
 

Postadresse 
Valgdirektoratet 
 
postboks 2080 
 

Kontoradresse 
Rambergveien 9 
3101 Tønsberg 
 

Telefon 
33 41 29 40 
 

 Organisasjonsnummer 
916 132 727 
 
 

E-post 
post@valg.no 
 

Internett 
www.valg.no 
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Dokumentdato  Vår referanse 
11. oktober 2022  2022/236 3630JUJA 

Vår saksbehandler Deres dato  Deres referanse 

Julie Janssen    

       

      

Til kommunedirektør   
 

 

Informasjon om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023  

Valgdirektoratet støtter kommunene og fylkeskommunene i valggjennomføringen, og tilbyr tjenester som 
veiledning (valgmedarbeiderportal), opplæring, brukerstøtte, valginformasjon og det elektroniske 
valgadministrative systemet (EVA).   
 
Det vil være variasjon i hvordan landets kommuner og fylkeskommuner velger å organisere 
gjennomføring av valg. Uavhengig av disse variasjonene skal alle kommuner og fylkeskommuner 
utnevne:   

• Én person med delegert myndighet og én stedfortreder til denne   
• To valgansvarlige i EVA   

Den samme personen kan ha delegert myndighet og være valgansvarlig.   

Delegert myndighet 
Personen med delegert myndighet har et administrativt ansvar for valggjennomføringen og er 
Valgdirektoratets kontaktperson. Stedfortreder overtar disse oppgavene dersom personen med delegert 
myndighet trer ut av rollen, eller er forhindret fra å utøve rollen. Det er opp til valgstyrene å avgjøre 
innholdet i, og omfanget av, den delegerte myndigheten til kommunens/fylkeskommunens administrasjon 
ved kommune-/fylkesdirektør. 

Valgansvarlige i EVA 
Valgansvarlige har tilgang til alle funksjoner i Valgdirektoratets elektroniske valgadministrative system 
(EVA). De kan også gi andre personer tilganger og roller i systemet. 

Innmelding av personer med delegert myndighet og valgansvarlige 
10. oktober fikk kommunens kontaktperson i Altinn en SMS og e-post der vedkommende blir bedt om å 
registrere følgende opplysninger om valgansvarlige og personer som har fått delegert myndighet:   

• Navn 
• Personnummer 
• Bostedsadresse 
• Mobiltelefonnummer 
• E-postadresse 

 

Frist for registrering er 30. november.   



       

Valgdirektoratet 
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Endring av kontaktpersoner med delegert myndighet og valgansvarlige   
Valgdirektoratet får ikke melding av Altinn dersom personen med delegert myndighet eller dens 
stedfortreder trer ut av sine roller. For å sikre god og kontinuerlig informasjonsflyt er det derfor svært 
viktig at Valgdirektoratet får beskjed dersom den som meldes inn i Altinn med delegert myndighet eller 
dens stedfortreder trer ut av sine roller.  Vi har laget et skjema for endring av kontaktperson med delegert 
myndighet, som du finner her (lenke).  
 

Valgdirektoratet trenger ikke å få beskjed dersom kun valgansvarlige i EVA trer ut av sine roller. Det er 
likevel viktig at kommunen/fylkeskommunen til enhver tid har minimum én valgansvarlig registrert i 
EVA, da bare personer med denne rollen kan gi andre personer tilganger og roller i systemet.   

Opplæringstilbud  
I 2023 arrangerer Valgdirektoratet konferanser både fysisk og digitalt. De fysiske konferansene finner 
sted:  

• 16. - 17. januar: Trondheim (Clarion Hotel Trondheim)  
• 19. - 20. januar: Bergen (Scandic Ørnen)  
• 23. - 24. januar: Kristiansand (Radisson Blu Caledonien Hotel)  
• 25. - 26. januar: Oslo (Fornebu – Quality Hotel Expo)  
• 30. - 31. januar: Bodø (Quality Hotel Ramsalt)  
• 1. - 2. februar: Alta (Scandic Alta)   

 
Vi sender ut egen invitasjon og påmeldingslenke innen kort tid.  

Sentral i denne opplæringen er Valgmedarbeiderportalen. Portalen er skreddersydd til å følge 
valgmedarbeidere gjennom valget ved å tilby dem god informasjon, digitale læringsressurser og praktisk 
veiledning. De som har behov for ytterligere bistand kan også komme i kontakt med Valgdirektoratets 
kontaktsenter gjennom portalen.   

Trygge valgmedarbeidere gir korrekte valg   
For at valget skal gjennomføres på en korrekt og sikker måte med tillit i befolkningen er det viktig å gi 
personene som skal jobbe med dette mulighet til å prioritere forberedelser til valget. Vi oppfordrer derfor 
kommuner og fylkeskommuner til å gi valgmedarbeidere tilstrekkelig med tid til å ta i bruk vårt 
veilednings- og opplæringstilbud.   
 

Arbeidet med valget begynner med budsjettarbeidet for 2023, og pågår gjennom valgåret. Vi anbefaler 
derfor at kommunen/fylkeskommunen så tidlig som mulig går i dialog med de som gis delegert 
myndighet og rollen valgansvarlig, for å avklare hvordan arbeidet skal tilrettelegges.   
 

Med hilsen 
for Valgdirektoratet 
 
Bjørn Berg 

 
Elin Olderlund Westby 

direktør avdelingsleder 
 

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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