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Melding til medlemmene: 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.17  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 13.09.17 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 13.09.17 
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REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Delegasjonsvedtak 

Delegert vedtak 
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STEMMERETT - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret vedtar at følgende vilkår settes for å ha stemmerett ved lokal folkeavstemning om 

vindkraftverk på Frøya: 

 

1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

o Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019 

o Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og 

o Vedkommende er folkeregistrert i Frøya kommune før skjæringsdato satt av valgstyret. 

 

2. Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene over, men også fyller følgende vilkår: 

o Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen 

eller er 

o Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 

på skjæringsdato satt av valgstyret 

 

3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya kommune på valgdagen. 

 

4. Det sendes ikke ut valgkort i forkant av folkeavstemningen grunnet kort arbeidsperiode før selve 

valggjennomføringen. 

 

Valgstyret delegerer myndighet for retting av manntall til rådmannen ved valgansvarlige for den lokale 

folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I følge valgloven har følgende stemmerett ved fylkestingvalg og kommunestyrevalg: 

 

- Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

o vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret 

o vedkommende ikke har mistet stemmerett etter Grunnloven §53 og  

o vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge. 

 

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i punktene over, 

stemmerett dersom de: 

- har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen, eller 

- er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrertført som bosatt i Norge senest 30. 

juni i valgåret 
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For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

 

Dette er jmf Valglovens kapittel 2 – stemmerett og manntall. 

 

For Frøya kommune og lokal folkeavstemning vil vi ikke operere med skjæringsdato 30.juni, men følge den 

skjæringsdato valgstyret vedtar i egen sak som omhandler dette. 

 

Dvs alle som fyller kravene i punktene over og som er folkregistret innen skjæringsdato satt av valgstyret har 

stemmerett ved den lokale folkeavstemningen.  

 

Kommunestyret har videre vedtatt at man fra 16 år og som fyllere kravene ellers, også har stemmerett ved 

folkeavstemningen. 

 

Det er også jmf valgloven § 2-7 mulig å sette fram krav om retting av manntall.  

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. 

 

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

 

Ved ordinære valg sendes det ut valgkort til alle stemmeberettigende hvor det står hvilken krets de tilhører 

samt åpningstid.  

Dette er ved ordinære valg sendt ut og produsert av valgdirektoratet, og er da basert på manntallet ved en 

skjæringsdato. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer det slik at følgende vil ha stemmerett ved den lokale folkeavstemningen om vindkraftverk 

på Frøya i 2019: 

 

- Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

o Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019 

o Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og 

o Vedkomende er folkeregistrert i Frøya kommune før skjæringsdato satt av valgstyret. 

- Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene over, men også fyller følgende vilkår: 

o Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er 

o Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest på 

skjæringsdato satt av valgstyret 

- For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya kommune på valgdagen. 

 

 I følge valglovens § 2-7 skal valgstyret skriftlig får krav om retting av manntall samt underette vedkommende 

som fremsetter krav om retting i etterkant. 

 

Rådmannen vurderer det slik, grunnet tidspress, at dette bør delegeres til rådmannen ved valgansvarlige for den 

lokale folkeavstemningen. Dette vil i praksis bety at det er valgansvarlige oppnevnt av rådmannen som gjør 

vurderingen og svarer opp saken. 

Hvis ikke dette delegeres må valgstyret møtes tidlig dag før valgdag for å evt ta beslutning på dette. 

 

Rådmannen vurderer at man ved den lokale folkeavstemningen ikke sender ut valgkort da dette neppe lar seg 

gjennomføre rent praktisk. 

Rådmannen vil produsere tomme valgkort for de som evt vil avlegge stemme ved en krets de ikke tilhører eller 

at man ikke står i manntallet, men disse sende da selvfølgelig ikke ut på forhånd. 
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SKJÆRINGSDATO - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Skjæringsdato for manntall til lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya 2019 settes til 01.01.19. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Ved alle stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg må det foreligge et manntall som viser hvem som har 

stemmerett ved det aktuelle valget.  

Alle manntall som blir produsert ved slike valg må ha en skjæringsdato, dvs en dato som sier noe om fra 

hvilken dato manntallsopplysningene skal tas ut fra folkeregisteret. 

 

Ved gjennomføring av ordinære valg skal folkeregistermyndigheten ha opplysninger om hvem som skal 

innføres i manntallet i kommunen per 30. juni. De som i evt melder flytting til kommunen etter denne dato vil 

da ikke ha stemmerett på sitt nye bosted, men da ha stemmerett i kommunen man var folkeregistrert i per 

30.juni.  

 

Det samme må gjøres også ved en lokal folkeavstemning. 

 

Vurdering: 

 

Kommunestyrevedtak fra 31.01.19 om folkeavstemning om vindkraftutbyggingen på Frøya sier at man skal 

følge valgloven så langt det er gjennomførbart. Dette for å sikre en best mulig gjennomføring av selve 

folkeavstemningen. 

 

I følge valgloven er man nødt til å sette en skjæringsdato for manntallet.  

Rådmannen vurderer det slik at det er mest hensiktsmessig å sette skjæringsdatoen til 01.01.19.  

Denne datoen vil også gi de som fyller 16 år i løpet av 2019 stemmerett, så fremt de fyller vilkårene i valgloven 

for å ha gyldig stemmerett ved kommunevalg. 

 

Personer som melder flytting til Frøya etter denne dato ikke være med i det produserte manntall og da uansett 

ikke ha stemmerett ved den lokale folkeavstemningen. 

 

I følge skatteetaten vil elektroniske flyttemeldinger, hvis alt er i orden med flyttemeldingen, være registrert og 

oppdatert innen én uke. 

 

For evt papirmeldinger til folkeregisterert er skatteetatens saksbehandlingstid fra 1 uke til 6 måneder. 
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TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL TIL OFFENTLIG ETTERSYN - LOKAL 

FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret legger ut manntallet til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

- Hovedmanntallet:    Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- Stemmekretsmanntallene:    

For alle stemmekretser på fast-Frøya: Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- For øyrekka krets:    Coop Mausund BA 

Coop Marked Sula, Avd. 49 

Coop Marked Sørburøy 

 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig og annonserer dette. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I følge valgloven § 2-6 ligger følgende ansvar til valgstyret: 

 

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

ute til og med valgdagen. 

- Valgstyret kunngjør tid og sted utleggingen og opplyser også om adgangen til og fremgangsmåten for 

å kreve feil rettet. 

 

Ved forrige valg i Frøya kommune ble hovedmanntallet lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

- Hovedmanntallet:    Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- Stemmekretsmanntallene:    

For alle stemmekretser på fast-Frøya:  Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- For øyrekka krets:    Coop Mausund BA 

Coop Marked Sula, Avd. 49 

Coop Marked Sørburøy 

 

Manntallet blir som hovedregel lagt ut så snart dette er tilgjengelig. 

Manntallet kan IKKE legges ut elektronisk, men må legges ut i papir og tilbakeleveres til kommunen etter endt 

valg. 
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Foreløpig er det skisser ca. 1 mnd fra man har søkt om å få manntallet levert til det faktisk foreligger hos oss 

kommune. Dette er en dato vi ikke har påvirkning på. 

 

Ved en evt forsinkelse ved leveransen av manntallet vil det blir kortere tid for offentlig ettersyn og for velgere å 

evt kreve retting i manntallet. Hvis manntallet ikke foreligger inne satt dato for forhåndsstemming kan denne 

ikke begynne før dette er mottatt. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer at man følger samme prosedyre som ved tidligere valg i Frøya kommune. Det vil si at 

man legger ut manntallet til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

- Hovedmanntallet:    Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- Stemmekretsmanntallene:    

For alle stemmekretser på fast-Frøya:  Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- For øyrekka krets:    Coop Mausund BA 

Coop Marked Sula, Avd. 49 

Coop Marked Sørburøy 
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UTFORMING AV STEMMESEDLER - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ 

FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret vedtar at det utformes én stemmeseddel med 3 valgmuligheter hvor velger kan krysse for det 

altnerative man ønsker å stemme på. Alternativene blir da: 

 

- Ja til vindkraftverk på Frøya 

- Nei til vindraftverk på Frøya 

- Blankt 

 

Hvis det ikke settes kryss ved noen av alternativene, regnes som en blank stemme. 

 

Rådmannen delegeres myndighet til å se på endelig design og utforming av stemmesedlene og setter dette 

i bestilling så raskt som mulig. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrevedtak i sak 3/19 ble det gjort vedtak om at man skal gjennomføre lokal folkeavstemning om 

vindkraftverk på Frøya. 

I vedtaket står bl.a. følgende: 

 

- Kommunestyret oppnevner formannskapet som valgstyre for lokal folkeavstemning om: 

o Ja eller nei til vindkraftverk på Frøya. I tillegg må det være en mulighet til å stemme blankt. 

 

Ved ordinære valg har man to typer stemmesedler. Ved tidligstemmingen vil ha f.eks. ved et stortingsvalg 1 

liste hvor man krysser for hvilket parti man stemmer på, men når man kommer til forhåndsstemmeperioden og 

valgting har man én seddel for hvert parti. 

 

Ansvarlig for utforming stemmesedlene ved ordinære valg er valgdirektoratet og disse trykkes da sentralt og 

distribueres ut til alle kommunene etter bestilling. 

 

Tidligstemmesedlene har blindeskrift, men de ordinære stemmessedlene har ikke ikke blindeskrift. 

 

Stemmesedlene har plass til stempel i forkant og er ellers også utformet slik at ikke ser hva den enkelte stemt 

når seddel er brettet. Det er viktig at sedlene er utformet slik at man uten problemer kan opprettholde prinsippet 

om hemmelig valg. 
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Vurdering: 

 

Rådmannen ser at det er kort tid til forhåndsstemmeperioden skal starte og vurderer det slik at man ved såpass 

kort tid bør gjøre dette enklest mulig slik at man er sikker på at man har fått produsert og levert stemmesedlene 

til riktig tid. 

 

Rådmannen foreslår at det utformes én stemmeseddel med 3 valgmuligheter hvor velg kan krysse for det 

altnerative man ønsker å stemme på. Alternativene blir da: 

 

- Ja til vindkraftverk på Frøya 

- Nei til vindraftverk på Frøya 

- Blankt 

 

Hvis ingen av alternativene krysses for foreslår rådmannen at dette regnes som en blank stemme. 

 

Rådmannen foreslår videre at rådmannen delegeres myndighet til å se på endelig design og utforming av 

stemmesedlene og setter dette i bestilling så raskt som mulig. 
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TID OG STED FOR ORDINÆR STEMMEGIVING - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM 

VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret vedtar følgende tid og sted for ordinær stemmegiving ved den lokale folkeavstemningen om 

vindkraftverk Frøya: 

 

1. Valgdag settes til tirsdag 02.april 2019 

 

2. Valgting blir avholdt i valgkretsene Dyrøy, Nabeita, Nesset, Nordskag, Sistranda og Øyrekka. 

 

3. Valglokalene har åpent kl.10 – 18 på valgdagen. 

 

4. Annonsering av valgdag skjer så rakt som mulig etter valgstyrets vedtak. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Ved stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg i Frøya kommune har det ved de to siste valgene vært 

gjennomført valgting på følgende måte: 

 

Valglokalene på Fast- Frøya holder åpent på selve valgdagen fra kl. 10 – 20. 

Dette gjelder stemmekretsene Nordskag, Nabeita, Nesset, Sistranda og Dyrøy. 

 

Valglokalet på Sistranda har hatt todagersvalg og har hatt åpent kl.15 – 18 dagen før valgting. 

 

Valglokalet i Øyrekka krets som ligger på Mausund har også hatt todagers valg og har hatt åpent kl.15-18 

dagen før valgting og kl.10 – 18 på selve valgdagen. 

 

Ved en gjennomføring av lik plan vil det kreve at man har 6 valglokaler med 6 stemmestyrer + 

valgmedarbeidere og varaer. Totalt 30 personer minimum. 

 

Det er forholdvis kort tid for å få plass stemmestyrene og dette har vist seg vanskeligere og vanskeligere for 

hvert år som går. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har vurdert signalene fra formannskapet at man ønsker størt mulig tilrettelegging for at flest mulig 

kan få avgi sin stemme i den lokale folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya. 

 

Rådmannen anbefaler da at man bruker samme valglokaler og samme valgkretser som ved forrige 

stortingsvalg, men vurderer det ikke nødvendig med todagersvalg i øyrekka og på Sistranda. 
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Rådmannen vurderer det også slik at man kan kutte litt ned på åpningstiden på selve valgdagen fra 10-20 til 

10-18. 

 

Dette kan gjøre det litt lettere å på plass stemmestyrer da man går ned fra 10-timersdag til 8-timersdag. 

Stemmestyrene må uansett starte i stemmelokalene ca kl.09.00 med klargjøring og de må foreta foreløpig 

telling etter kl 18 samt frakte stemmesedlene til kommunehuset. 

 

Ved å ha åpningstidene 2 timer kortere vil dette også føre til at det skal være gjennomførbart å ha klart et 

resultat til kl.09 etter valgdagen uten store problemer. 

 

Rådmannen foreslår da følgende tid og sted for ordinær stemmegiving ved den lokale folkeavstemningen om 

vindkraftverk Frøya: 

 

 Valgdag settes til tirsdag 02.april. 

 Valgting blir avholdt i valgkretsene Dyrøy, Nabeita, Nesset, Nordskag, Sistranda og Øyrekka. 

 Valglokalene har åpent kl.10 – 18 på valgdagen. 

 Annonsering av valgdag skjer så raskt om mulig etter valgstyrets vedtak. 

 

 



Saknr: 8/19 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

12.02.2019 

Arkivsaksnr: 

19/287 

Sak nr: 

8/19 

Saksbehandler: 

Frode Larsen 

Arkivkode: 

016 S82 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

8/19 Valgstyret 12.02.2019 

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMING - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM 

VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret vedtar følgende tid og sted forhåndsstemming for lokal folkeavstemning om vindkraftverk på 

Frøya: 

 

1. 18. – 22.mars– Forhåndsstemmemottak på Herredshuset ved Servicesenteret mandag – fredag 

kl. 08.15 – 15.00 

I tillegg blir det forhåndsstemmemottak på Sørburøy/Gjæsingen og Sula/Bogøy samme uke. 

Rådmannen delegeres myndighet til å finne hvilke to dager som er mest mulig gjennomførbar. 

Annonsering skjer så raskt som mulig. 

 

2. 25. – 29.mars – Forhåndsstemmemottak på Stjernesenteret på Sistranda. 

Mandag – fredag kl. 10 – 18. 

 

3. Ambulerende stemmegiving og institusjonsvalg skjer i uke 2 av forhåndsstemmeperioden. 

Rådmannen delgeres myndighet til å finne hvilken dag som er mulig gjennomfør. Annonsering 

skjer så raskt som mulig. 

 

4. Hvis manntall foreligger tidligere enn skissert, delegeres rådmannen myndighet til å starte 

forhåndsstemmeperioden tidligere. 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

 

Saksopplysninger:   

 

De foregående valg avholdt i Frøya kommune har vist en betydelig økning prosentvis av antall 

stemmeberettigede som benytter seg av muligheten for å forhåndsstemme. 

 

Ved stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg starter forhåndsstemmeperioden allerede 1.juli og varer frem 

til og med fredag før valgdagen. En periode på nesten 2,5 mnd. 

 

Vedtak fra kommunestyre om lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya sier at man skal følge 

valgloven så langt det er mulig og at man skal avholde folkeavstemningen så snart som mulig. 

 

Rådmannen skisserte for formannskapet en tidslinje som, hvis alt går etter planen og at man senest har 

manntallet 13.mars, sier at man kan ha forhåndsstemming 18. – 22.mars, med valgdag 26.mars. 

 



Saknr: 8/19 

 

 

Vurdering: 

 

En forhåndsstemmeperiode på én uke er en meget kort periode for folket til å avgi sin stemme. Jo kortere 

forhåndsstemmeperiode, jo større sjanse for at flere ikke har mulighet til å avgi sin stemme. Årsak til lengre 

forhåndsstemmeperioder er gjerne for å tilrettelegge for innbyggere som f.eks. arbeider off-shore eller på båt og 

er borte i perioder. 

Disse vil man begrense mulighetene til for å avgi sin stemme ved kort forhåndsstemmeperiode. 

 

Rådmannen vurderer det slik at man bør gjør det man kan for å få lengst mulig forhåndsstemmeperiode. Dette 

kan man gjøre enten ved å sette dato valgdagen lengre fram i tid eller at man annonserer 

forhåndsstemmeperioden så snart det er mulig etter at man har mottatt manntallet. 

 

Rådmannen anbefaler at man har så lang forhåndsstemmeperiode som mulig og vurderer det slik at hvis man 

går ut fra at man får manntallet 13.mars så bør forhåndsstemmeperioden være 18.mars – 29.mars.  

 

Ved å ha en forhåndsstemmeperiode på inntil 2 uker vil dette gjøre at flest mulig får mulighet til å avgi sin 

stemme selv om de har arbeid som gjør at de er borte i perioder. 

 

Når det gjelder klokkeslett og sted for forhåndsstemmingen vurderer rådmannen det slik, for å sikre at flest 

mulig får muligheten til å avgi sin stemme, at man i løpet av forhåndsstemmeperioden reiser ut til øyrekka for  

å motta forhåndstemmer på samme måte som ved gjennomføringen av et ordinært valg. Dette vil bety at man 

reiser ut til Sørburøy, Gjæsingen, Bogøy og Sula i løpet av forhåndsstemmeperioden. 

 

Rådmannen foreslår videre at man også i løpet av forhåndsstemmeperioden har forhåndstemmemottak på et 

kjøpesenter og på kommunehuset. På denne måten har man mange muligheter til å avgi sin stemme før selve 

valgdagen. 

 

Rådmannen vurderer at for å sikre seg flest mulig får mulighet til å avgi forhåndsstemme at man har følgende 

tid og sted for forhåndsstemming ved lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya: 

 

Uke 1 av forhåndsstemmeperioden:  Servicesenteret, Frøya Herredshus 

      Mandag – fredag kl. 08.15 – 15.00 

 

      Sørburøy/Gjæsingen -  1 dag 

      Sula/Bogøy - 1 dag, samme dag. 

 

Uke 2 av forhåndsstemmeperioden:  Kjøpesenter, Stjernesenteret/Kysthaven 

      Mandag – fredag kl.10.00 – 18.00 

 

Ambulerende forhåndsstemmegiving og institusjonsvalg 

på sykehjemmet og Beinskardet omsorgsboliger 

 

Ved en slik fordeling vil dette være godt gjennomførtbart med tanke på menneseskelige ressurser tilgjengelig 

og rådmannen vurderer det slik at dette vil gi flest mulig muligheten til å avgi sin stemme hvis man skal holde 

på 26.mars om valgdag. 

 

Et forhåndsstemmemottak krever to stk forhåndsstemmemottakere. Ved å evt komprimere all 

forhåndsstemming til samme uke, vil det bety at man må enten kutte ut ett forhåndstemmemottak.  

Rådmannen anbefaler ikke at man har flere forhåndsstemmemottak åpne samtidig da med tanke på ressurser, 

men også for at det praktiske arbeidet blir mer utfordrende da man på dette valget vil ha papirmanntall og man 

kan ikke operere med flere papirmanntall samtidig ute i flere forhåndsstemmemottak. 

 

Rådmannen vurderer det slik at for at flest mulig skal få avgi sin stemme så burde man hatt lengre 

forhåndsstemmeperiode, men grunnet en forventning om valggjennomføring før 01.april, kutter man ned på 

denne perioden. Uansett er én uke med forhåndsstemming en litt for kort periode slik rådmannen vurderer det. 

 



Saknr: 8/19 

Skulle manntallet foreligge tidligere enn skissert ønsker rådmannen myndighet til å starte 

forhåndsstemmeperioden så snart som mulig. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/335    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.17 

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 13.09.17 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 13.09.17 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/322    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Delegasjonsvedtak 

Delegert vedtak 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 31.01.2019 

Sak: 3/19  Arkivsak: 19/65 

 

SAKSPROTOKOLL - KRAV OM FOLKEAVSTEMMING - VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar en ny folkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya. Dette med 

bakgrunn i det store engasjementet fra Frøyas innbyggere i denne saken. 

 

Det forutsettes at folkeavstemningen blir avholdt så snart som mulig. 

 

 

 Kommunestyret oppnevner formannskapet som valgstyre for lokal folkeavstemning om: 

 

Ja eller nei til vindkraftverk på Frøya. I tillegg må det være en mulighet til å stemme blankt.  

Valgloven skal følges så langt det er gjennomførbart. Dette for å sikre en best mulig 

gjennomføring av selve folkeavstemmingen. 

  

Kommunestyret deleger følgende fullmakter til valgstyret: 

 Avgjøre hvem er stemmeberettigede 

 Avgjøre om det skal være forhåndsstemmeperiode og hvor 

 Avgjøre tid og sted for ordinær stemmegiving 

 Avgjøre utforming av stemmesedlene 

 Avgjøre tid og sted for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 

 Avgjøre skjæringsdato for manntallet 

  

Kommunestyret delegerer følgende fullmakt til rådmannen: 

 Oppnevne valgansvarlige for den praktiske gjennomføringen av valget, også   

       administrativt 

 Oppnevne forhåndsstemmemottakere 

 Oppnevne stemmestyrer 

  

Det avsettes inntil kr 200 000 fra reserverte tilleggsbevillinger til dette formålet. Saldo pr dato på 

reserverte tilleggs-bevillinger er kr 440 000. 

 

 

Vedtatt med 22 stemmer mot 1 stemme. 

 

 

Behandling: 

Kommunestyrets behandling i møte 31.01.19: 

 

Rådmanns forslag: 

 

Frøya kommunestyre konstaterer at en evt. ny folkeavstemning og en ny politisk behandling av et 

avstemningsresultat ikke har noen påvikning på NVE sin behandling av saken.  

På bakgrunn av engasjementet i befolkningen avholdes folkeavstemmning for å gi Frøyas befolkning mulighet 

til å formelt fremsi sin mening om vindmøllene. 

 

Falt enstemmig. 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

 

Frøya kommunestyre vedtar en ny folkeavstemning om vindkraftutbygging på Frøya. Dette med bakgrunn i det 

store engasjementet fra Frøyas innbyggere i denne saken. 

 

Det forutsettes at folkeavstemningen blir avholdt så snart som mulig. 

 

 

 Kommunestyret oppnevner formannskapet som valgstyre for lokal folkeavstemning om: 

 

Ja eller nei til vindkraftverk på Frøya. I tillegg må det være en mulighet til å stemme blankt.  

Valgloven skal følges så langt det er gjennomførbart. Dette for å sikre en best mulig gjennomføring av 

selve folkeavstemmingen. 

  

Kommunestyret deleger følgende fullmakter til valgstyret: 

o   Avgjøre hvem er stemmeberettigede 

o   Avgjøre om det skal være forhåndsstemmeperiode og hvor 

o   Avgjøre tid og sted for ordinær stemmegiving 

o   Avgjøre utforming av stemmesedlene 

o   Avgjøre tid og sted for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 

o   Avgjøre skjæringsdato for manntallet 

  

Kommunestyret delegerer følgende fullmakt til rådmannen: 

o   Oppnevne valgansvarlige for den praktiske gjennomføringen av valget, også administrativt 

o   Oppnevne forhåndsstemmemottakere 

o   Oppnevne stemmestyrer 

  

Det avsettes inntil kr 200 000 fra reserverte tilleggsbevillinger til dette formålet. Saldo pr dato på 

reserverte tilleggs-bevillinger er kr 440 000. 

 

 

Vedtatt med 22 stemmer mot 1stemme avgitt av Tone Måsøval. 

 

 



Postadresse  Telefon Bankgiro  

Postboks 152,7261 Sistranda  72 46 32 00 4312.15.29999  

 
 

 

Valgstyret i Frøya kommune 

 

 

   

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 BSME/1493                   19/65 010 S82 Sistranda, 06.02.2019 

 

 

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - OPPNEVNING AV VALGANSVARLIGE, 
FOLKEAVSTEMNINGEN «VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019»  
 
 
Vedtak med begrunnelse: 
 
I hht. kommunestyrets vedtak i sak 3/19 – Krav om folkeavstemning – vindkraftverk på Frøya , 
ble rådmannen delegert myndighet til å oppnevne valgansvarlige for den praktiske 
gjennomføringen av valget, også administrativt. 
 
Rådmannen oppnevner følgende som valgansvarlige for lokal folkeavstemning om vindkraftverk 
på Frøya: 
 

1. Frode Larsen, f. 25.02.80 
2. Annie Sørdal, f. 16.11.59 

 
 
Med hilsen 
Frøya kommune 
 
 
Beathe Sandvik Meland 
Rådmann 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
Gjenpart:  
Frode Larsen, her 
Annie Sørdal, her 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 016 S82  

Arkivsaksnr.: 19/285    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

STEMMERETT - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ 

FRØYA 2019  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret vedtar at følgende vilkår settes for å ha stemmerett ved lokal 

folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya: 

 

1. Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

o Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019 

o Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og 

o Vedkommende er folkeregistrert i Frøya kommune før skjæringsdato satt 

av valgstyret. 

 

2. Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene over, men også fyller 

følgende vilkår: 

o Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før 

valgdagen eller er 

o Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i 

Norge senest på skjæringsdato satt av valgstyret 

 

3. For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya 

kommune på valgdagen. 

 

4. Det sendes ikke ut valgkort i forkant av folkeavstemningen grunnet kort 

arbeidsperiode før selve valggjennomføringen. 

 

Valgstyret delegerer myndighet for retting av manntall til rådmannen ved 

valgansvarlige for den lokale folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I følge valgloven har følgende stemmerett ved fylkestingvalg og kommunestyrevalg: 



 

- Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

o vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret 

o vedkommende ikke har mistet stemmerett etter Grunnloven §53 og  

o vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge. 

 

I tillegg har personer som ikke er norske statsborgere, men som for øvrig fyller vilkårene i 

punktene over, stemmerett dersom de: 

- har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før 

valgdagen, eller 

- er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrertført som bosatt i 

Norge senest 30. juni i valgåret 

 

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. 

 

Dette er jmf Valglovens kapittel 2 – stemmerett og manntall. 

 

For Frøya kommune og lokal folkeavstemning vil vi ikke operere med skjæringsdato 30.juni, 

men følge den skjæringsdato valgstyret vedtar i egen sak som omhandler dette. 

 

Dvs alle som fyller kravene i punktene over og som er folkregistret innen skjæringsdato satt 

av valgstyret har stemmerett ved den lokale folkeavstemningen.  

 

Kommunestyret har videre vedtatt at man fra 16 år og som fyllere kravene ellers, også har 

stemmerett ved folkeavstemningen. 

 

Det er også jmf valgloven § 2-7 mulig å sette fram krav om retting av manntall.  

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. 

 

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

 

Ved ordinære valg sendes det ut valgkort til alle stemmeberettigende hvor det står hvilken 

krets de tilhører samt åpningstid.  

Dette er ved ordinære valg sendt ut og produsert av valgdirektoratet, og er da basert på 

manntallet ved en skjæringsdato. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer det slik at følgende vil ha stemmerett ved den lokale folkeavstemningen 

om vindkraftverk på Frøya i 2019: 

 

- Norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: 

o Vedkommende vil ha fylt 16 år innen utgangen av 2019 

o Vedkommende ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven §53 og 

o Vedkomende er folkeregistrert i Frøya kommune før skjæringsdato satt av 

valgstyret. 

- Ikke norske statsborgere som for øvrig fyller vilkårene over, men også fyller 

følgende vilkår: 



o Har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før 

valgdagen eller er 

o Statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregistrert som bosatt i 

Norge senest på skjæringsdato satt av valgstyret 

- For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i Frøya kommune 

på valgdagen. 

 

 I følge valglovens § 2-7 skal valgstyret skriftlig får krav om retting av manntall samt 

underette vedkommende som fremsetter krav om retting i etterkant. 

 

Rådmannen vurderer det slik, grunnet tidspress, at dette bør delegeres til rådmannen ved 

valgansvarlige for den lokale folkeavstemningen. Dette vil i praksis bety at det er 

valgansvarlige oppnevnt av rådmannen som gjør vurderingen og svarer opp saken. 

Hvis ikke dette delegeres må valgstyret møtes tidlig dag før valgdag for å evt ta beslutning på 

dette. 

 

Rådmannen vurderer at man ved den lokale folkeavstemningen ikke sender ut valgkort da 

dette neppe lar seg gjennomføre rent praktisk. 

Rådmannen vil produsere tomme valgkort for de som evt vil avlegge stemme ved en krets de 

ikke tilhører eller at man ikke står i manntallet, men disse sende da selvfølgelig ikke ut på 

forhånd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 016 S82  

Arkivsaksnr.: 19/291    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

SKJÆRINGSDATO - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ 

FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Skjæringsdato for manntall til lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya 2019 

settes til 01.01.19. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

Ved alle stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg må det foreligge et manntall som viser 

hvem som har stemmerett ved det aktuelle valget.  

Alle manntall som blir produsert ved slike valg må ha en skjæringsdato, dvs en dato som sier 

noe om fra hvilken dato manntallsopplysningene skal tas ut fra folkeregisteret. 

 

Ved gjennomføring av ordinære valg skal folkeregistermyndigheten ha opplysninger om hvem 

som skal innføres i manntallet i kommunen per 30. juni. De som i evt melder flytting til 

kommunen etter denne dato vil da ikke ha stemmerett på sitt nye bosted, men da ha 

stemmerett i kommunen man var folkeregistrert i per 30.juni.  

 

Det samme må gjøres også ved en lokal folkeavstemning. 

 

Vurdering: 

 

Kommunestyrevedtak fra 31.01.19 om folkeavstemning om vindkraftutbyggingen på Frøya 

sier at man skal følge valgloven så langt det er gjennomførbart. Dette for å sikre en best mulig 

gjennomføring av selve folkeavstemningen. 

 

I følge valgloven er man nødt til å sette en skjæringsdato for manntallet.  

Rådmannen vurderer det slik at det er mest hensiktsmessig å sette skjæringsdatoen til 

01.01.19.  

Denne datoen vil også gi de som fyller 16 år i løpet av 2019 stemmerett, så fremt de fyller 

vilkårene i valgloven for å ha gyldig stemmerett ved kommunevalg. 

 



Personer som melder flytting til Frøya etter denne dato ikke være med i det produserte 

manntall og da uansett ikke ha stemmerett ved den lokale folkeavstemningen. 

 

I følge skatteetaten vil elektroniske flyttemeldinger, hvis alt er i orden med flyttemeldingen, 

være registrert og oppdatert innen én uke. 

 

For evt papirmeldinger til folkeregisterert er skatteetatens saksbehandlingstid fra 1 uke til 6 

måneder. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 016 S82  

Arkivsaksnr.: 19/290    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL TIL OFFENTLIG ETTERSYN - 

LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret legger ut manntallet til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

- Hovedmanntallet:    Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- Stemmekretsmanntallene:    

For alle stemmekretser på fast-Frøya: Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- For øyrekka krets:    Coop Mausund BA 

Coop Marked Sula, Avd. 49 

Coop Marked Sørburøy 

 

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig og annonserer dette. 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

I følge valgloven § 2-6 ligger følgende ansvar til valgstyret: 

 

- Valgstyret skal legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. 

Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen. 

- Valgstyret kunngjør tid og sted utleggingen og opplyser også om adgangen til og 

fremgangsmåten for å kreve feil rettet. 

 

Ved forrige valg i Frøya kommune ble hovedmanntallet lagt ut til offentlig ettersyn på 

følgende steder: 

 

- Hovedmanntallet:    Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- Stemmekretsmanntallene:    

For alle stemmekretser på fast-Frøya:  Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 



- For øyrekka krets:    Coop Mausund BA 

Coop Marked Sula, Avd. 49 

Coop Marked Sørburøy 

 

Manntallet blir som hovedregel lagt ut så snart dette er tilgjengelig. 

Manntallet kan IKKE legges ut elektronisk, men må legges ut i papir og tilbakeleveres til 

kommunen etter endt valg. 

 

Foreløpig er det skisser ca. 1 mnd fra man har søkt om å få manntallet levert til det faktisk 

foreligger hos oss kommune. Dette er en dato vi ikke har påvirkning på. 

 

Ved en evt forsinkelse ved leveransen av manntallet vil det blir kortere tid for offentlig 

ettersyn og for velgere å evt kreve retting i manntallet. Hvis manntallet ikke foreligger inne 

satt dato for forhåndsstemming kan denne ikke begynne før dette er mottatt. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen vurderer at man følger samme prosedyre som ved tidligere valg i Frøya 

kommune. Det vil si at man legger ut manntallet til offentlig ettersyn på følgende steder: 

 

- Hovedmanntallet:    Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- Stemmekretsmanntallene:    

For alle stemmekretser på fast-Frøya:  Servicesenteret, Frøya Herredshus 

 

- For øyrekka krets:    Coop Mausund BA 

Coop Marked Sula, Avd. 49 

Coop Marked Sørburøy 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 016 S82  

Arkivsaksnr.: 19/289    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

UTFORMING AV STEMMESEDLER - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM 

VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret vedtar at det utformes én stemmeseddel med 3 valgmuligheter hvor velger 

kan krysse for det altnerative man ønsker å stemme på. Alternativene blir da: 

 

- Ja til vindkraftverk på Frøya 

- Nei til vindraftverk på Frøya 

- Blankt 

 

Hvis det ikke settes kryss ved noen av alternativene, regnes som en blank stemme. 

 

Rådmannen delegeres myndighet til å se på endelig design og utforming av 

stemmesedlene og setter dette i bestilling så raskt som mulig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrevedtak i sak 3/19 ble det gjort vedtak om at man skal gjennomføre lokal 

folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya. 

I vedtaket står bl.a. følgende: 

 

- Kommunestyret oppnevner formannskapet som valgstyre for lokal folkeavstemning 

om: 

o Ja eller nei til vindkraftverk på Frøya. I tillegg må det være en mulighet til å 

stemme blankt. 

 

Ved ordinære valg har man to typer stemmesedler. Ved tidligstemmingen vil ha f.eks. ved et 

stortingsvalg 1 liste hvor man krysser for hvilket parti man stemmer på, men når man kommer 

til forhåndsstemmeperioden og valgting har man én seddel for hvert parti. 

 

Ansvarlig for utforming stemmesedlene ved ordinære valg er valgdirektoratet og disse trykkes 

da sentralt og distribueres ut til alle kommunene etter bestilling. 



 

Tidligstemmesedlene har blindeskrift, men de ordinære stemmessedlene har ikke ikke 

blindeskrift. 

 

Stemmesedlene har plass til stempel i forkant og er ellers også utformet slik at ikke ser hva 

den enkelte stemt når seddel er brettet. Det er viktig at sedlene er utformet slik at man uten 

problemer kan opprettholde prinsippet om hemmelig valg. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen ser at det er kort tid til forhåndsstemmeperioden skal starte og vurderer det slik 

at man ved såpass kort tid bør gjøre dette enklest mulig slik at man er sikker på at man har 

fått produsert og levert stemmesedlene til riktig tid. 

 

Rådmannen foreslår at det utformes én stemmeseddel med 3 valgmuligheter hvor velg kan 

krysse for det altnerative man ønsker å stemme på. Alternativene blir da: 

 

- Ja til vindkraftverk på Frøya 

- Nei til vindraftverk på Frøya 

- Blankt 

 

Hvis ingen av alternativene krysses for foreslår rådmannen at dette regnes som en blank 

stemme. 

 

Rådmannen foreslår videre at rådmannen delegeres myndighet til å se på endelig design og 

utforming av stemmesedlene og setter dette i bestilling så raskt som mulig. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 016 S82  

Arkivsaksnr.: 19/288    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TID OG STED FOR ORDINÆR STEMMEGIVING - LOKAL 

FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret vedtar følgende tid og sted for ordinær stemmegiving ved den lokale 

folkeavstemningen om vindkraftverk Frøya: 

 

1. Valgdag settes til tirsdag 02.april 2019 

 

2. Valgting blir avholdt i valgkretsene Dyrøy, Nabeita, Nesset, Nordskag, Sistranda 

og Øyrekka. 

 

3. Valglokalene har åpent kl.10 – 18 på valgdagen. 

 

4. Annonsering av valgdag skjer så rakt som mulig etter valgstyrets vedtak. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Ved stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg i Frøya kommune har det ved de to siste 

valgene vært gjennomført valgting på følgende måte: 

 

Valglokalene på Fast- Frøya holder åpent på selve valgdagen fra kl. 10 – 20. 

Dette gjelder stemmekretsene Nordskag, Nabeita, Nesset, Sistranda og Dyrøy. 

 

Valglokalet på Sistranda har hatt todagersvalg og har hatt åpent kl.15 – 18 dagen før valgting. 

 

Valglokalet i Øyrekka krets som ligger på Mausund har også hatt todagers valg og har hatt 

åpent kl.15-18 dagen før valgting og kl.10 – 18 på selve valgdagen. 

 

Ved en gjennomføring av lik plan vil det kreve at man har 6 valglokaler med 6 stemmestyrer + 

valgmedarbeidere og varaer. Totalt 30 personer minimum. 



 

Det er forholdvis kort tid for å få plass stemmestyrene og dette har vist seg vanskeligere og 

vanskeligere for hvert år som går. 

 

Vurdering: 

 

Rådmannen har vurdert signalene fra formannskapet at man ønsker størt mulig tilrettelegging 

for at flest mulig kan få avgi sin stemme i den lokale folkeavstemningen om vindkraftverk på 

Frøya. 

 

Rådmannen anbefaler da at man bruker samme valglokaler og samme valgkretser som ved 

forrige stortingsvalg, men vurderer det ikke nødvendig med todagersvalg i øyrekka og på 

Sistranda. 

 

Rådmannen vurderer det også slik at man kan kutte litt ned på åpningstiden på selve 

valgdagen fra 10-20 til 10-18. 

 

Dette kan gjøre det litt lettere å på plass stemmestyrer da man går ned fra 10-timersdag til 8-

timersdag. Stemmestyrene må uansett starte i stemmelokalene ca kl.09.00 med klargjøring og 

de må foreta foreløpig telling etter kl 18 samt frakte stemmesedlene til kommunehuset. 

 

Ved å ha åpningstidene 2 timer kortere vil dette også føre til at det skal være gjennomførbart 

å ha klart et resultat til kl.09 etter valgdagen uten store problemer. 

 

Rådmannen foreslår da følgende tid og sted for ordinær stemmegiving ved den lokale 

folkeavstemningen om vindkraftverk Frøya: 

 

 Valgdag settes til tirsdag 02.april. 

 Valgting blir avholdt i valgkretsene Dyrøy, Nabeita, Nesset, Nordskag, Sistranda og 

Øyrekka. 

 Valglokalene har åpent kl.10 – 18 på valgdagen. 

 Annonsering av valgdag skjer så raskt om mulig etter valgstyrets vedtak. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 016 S82  

Arkivsaksnr.: 19/287    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMING - LOKAL FOLKEAVSTEMNING 

OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret vedtar følgende tid og sted forhåndsstemming for lokal folkeavstemning om 

vindkraftverk på Frøya: 

 

1. 18. – 22.mars– Forhåndsstemmemottak på Herredshuset ved Servicesenteret 

mandag – fredag kl. 08.15 – 15.00 

I tillegg blir det forhåndsstemmemottak på Sørburøy/Gjæsingen og Sula/Bogøy 

samme uke. Rådmannen delegeres myndighet til å finne hvilke to dager som er 

mest mulig gjennomførbar. Annonsering skjer så raskt som mulig. 

 

2. 25. – 29.mars – Forhåndsstemmemottak på Stjernesenteret på Sistranda. 

Mandag – fredag kl. 10 – 18. 

 

3. Ambulerende stemmegiving og institusjonsvalg skjer i uke 2 av 

forhåndsstemmeperioden. Rådmannen delgeres myndighet til å finne hvilken 

dag som er mulig gjennomfør. Annonsering skjer så raskt som mulig. 

 

4. Hvis manntall foreligger tidligere enn skissert, delegeres rådmannen myndighet 

til å starte forhåndsstemmeperioden tidligere. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

 

Saksopplysninger:   

 

De foregående valg avholdt i Frøya kommune har vist en betydelig økning prosentvis av antall 

stemmeberettigede som benytter seg av muligheten for å forhåndsstemme. 

 

Ved stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg starter forhåndsstemmeperioden allerede 

1.juli og varer frem til og med fredag før valgdagen. En periode på nesten 2,5 mnd. 



 

Vedtak fra kommunestyre om lokal folkeavstemning om vindkraftverk på Frøya sier at man 

skal følge valgloven så langt det er mulig og at man skal avholde folkeavstemningen så snart 

som mulig. 

 

Rådmannen skisserte for formannskapet en tidslinje som, hvis alt går etter planen og at man 

senest har manntallet 13.mars, sier at man kan ha forhåndsstemming 18. – 22.mars, med 

valgdag 26.mars. 

 

Vurdering: 

 

En forhåndsstemmeperiode på én uke er en meget kort periode for folket til å avgi sin 

stemme. Jo kortere forhåndsstemmeperiode, jo større sjanse for at flere ikke har mulighet til å 

avgi sin stemme. Årsak til lengre forhåndsstemmeperioder er gjerne for å tilrettelegge for 

innbyggere som f.eks. arbeider off-shore eller på båt og er borte i perioder. 

Disse vil man begrense mulighetene til for å avgi sin stemme ved kort 

forhåndsstemmeperiode. 

 

Rådmannen vurderer det slik at man bør gjør det man kan for å få lengst mulig 

forhåndsstemmeperiode. Dette kan man gjøre enten ved å sette dato valgdagen lengre fram i 

tid eller at man annonserer forhåndsstemmeperioden så snart det er mulig etter at man har 

mottatt manntallet. 

 

Rådmannen anbefaler at man har så lang forhåndsstemmeperiode som mulig og vurderer det 

slik at hvis man går ut fra at man får manntallet 13.mars så bør forhåndsstemmeperioden være 

18.mars – 29.mars.  

 

Ved å ha en forhåndsstemmeperiode på inntil 2 uker vil dette gjøre at flest mulig får mulighet 

til å avgi sin stemme selv om de har arbeid som gjør at de er borte i perioder. 

 

Når det gjelder klokkeslett og sted for forhåndsstemmingen vurderer rådmannen det slik, for å 

sikre at flest mulig får muligheten til å avgi sin stemme, at man i løpet av 

forhåndsstemmeperioden reiser ut til øyrekka for å motta forhåndstemmer på samme måte 

som ved gjennomføringen av et ordinært valg. Dette vil bety at man reiser ut til Sørburøy, 

Gjæsingen, Bogøy og Sula i løpet av forhåndsstemmeperioden. 

 

Rådmannen foreslår videre at man også i løpet av forhåndsstemmeperioden har 

forhåndstemmemottak på et kjøpesenter og på kommunehuset. På denne måten har man 

mange muligheter til å avgi sin stemme før selve valgdagen. 

 

Rådmannen vurderer at for å sikre seg flest mulig får mulighet til å avgi forhåndsstemme at 

man har følgende tid og sted for forhåndsstemming ved lokal folkeavstemning om 

vindkraftverk på Frøya: 

 

Uke 1 av forhåndsstemmeperioden:  Servicesenteret, Frøya Herredshus 

      Mandag – fredag kl. 08.15 – 15.00 

 

      Sørburøy/Gjæsingen -  1 dag 

      Sula/Bogøy - 1 dag, samme dag. 



 

Uke 2 av forhåndsstemmeperioden:  Kjøpesenter, Stjernesenteret/Kysthaven 

      Mandag – fredag kl.10.00 – 18.00 

 

Ambulerende forhåndsstemmegiving og 

institusjonsvalg på sykehjemmet og Beinskardet 

omsorgsboliger 

 

Ved en slik fordeling vil dette være godt gjennomførtbart med tanke på menneseskelige 

ressurser tilgjengelig og rådmannen vurderer det slik at dette vil gi flest mulig muligheten til å 

avgi sin stemme hvis man skal holde på 26.mars om valgdag. 

 

Et forhåndsstemmemottak krever to stk forhåndsstemmemottakere. Ved å evt komprimere all 

forhåndsstemming til samme uke, vil det bety at man må enten kutte ut ett 

forhåndstemmemottak.  

Rådmannen anbefaler ikke at man har flere forhåndsstemmemottak åpne samtidig da med 

tanke på ressurser, men også for at det praktiske arbeidet blir mer utfordrende da man på 

dette valget vil ha papirmanntall og man kan ikke operere med flere papirmanntall samtidig 

ute i flere forhåndsstemmemottak. 

 

Rådmannen vurderer det slik at for at flest mulig skal få avgi sin stemme så burde man hatt 

lengre forhåndsstemmeperiode, men grunnet en forventning om valggjennomføring før 

01.april, kutter man ned på denne perioden. Uansett er én uke med forhåndsstemming en litt 

for kort periode slik rådmannen vurderer det. 

 

Skulle manntallet foreligge tidligere enn skissert ønsker rådmannen myndighet til å starte 

forhåndsstemmeperioden så snart som mulig. 

 

 

 

 

 


	Valgstyret 12.02.2019
	SAKSPAPIRER - MØTE I VALGSTYRET DEN 12.02.2019
	PS 1/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.17
	GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.17
	PROTOKOLL FRA MØTE 13.09.17


	PS 2/19 REFERATSAKER
	REFERATSAKER
	DELEGASJONSVEDTAK KOMMUNESTYRET 31.01.19
	DELEGERT VEDTAK


	PS 3/19 STEMMERETT - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019
	STEMMERETT - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019

	PS 4/19 SKJÆRINGSDATO - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019
	SKJÆRINGSDATO - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019

	PS 5/19 TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL TIL OFFENTLIG ETTERSYN - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019
	TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL TIL OFFENTLIG ETTERSYN - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019

	PS 6/19 UTFORMING AV STEMMESEDLER - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019
	UTFORMING AV STEMMESEDLER - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019

	PS 7/19 TID OG STED FOR ORDINÆR STEMMEGIVING - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019
	TID OG STED FOR ORDINÆR STEMMEGIVING - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019

	PS 8/19 TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMING - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019
	TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMING - LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA 2019



