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Saknr: 1/17 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

16.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/1326 

Sak nr: 

1/17 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

1/17 Valgstyret 16.05.2017 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.11.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 15.11.16 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 15.11.16 

 

 

 



Saknr: 2/17 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

16.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/582 

Sak nr: 

2/17 

Saksbehandler: 

Annie Sørdal 

Arkivkode: 

011 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

2/17 Valgstyret 16.05.2017 

 

OPPNEVNING AV VALGFUNKSJONÆRER/STEMMEMOTTAKERE TIL 

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret gir Rådmannen fullmakt til å oppnevne funksjonærer/stemmemottakere til 

forhåndsstemmemottak. 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Viser til Valglovens §8-2 (1-3) og § 8-3 (1-2) 

 

§ 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. 

 

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 fylke. 

 

§ 8-3.På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer 

1. 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. 

 

2. Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning 

a) på helse- og omsorgsinstitusjoner, og 

b) der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. 

 



Saknr: 3/17 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

16.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/726 

Sak nr: 

3/17 

Saksbehandler: 

Annie Sørdal 

Arkivkode: 

011 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

3/17 Valgstyret 16.05.2017 

 

TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende steder godkjennes for utlegging av hovedmanntall og stemmekretsmanntall: 

 

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 det lar seg gjøre etter 30.juni 2017. 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Det er Valgstyret som etter valgloven skal sette opp utkast til manntall og kunngjøre utlegging av manntallet. 

 

Hovedmanntallet og kretsmanntallene skal etter valglovens § 2-6 ligge ute til gjennomsyn frem til og med 

valgdagen. 

 

Stemmekretstallene har ved valgene i 2013 og 2015 ligget ute på flg. 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 

 



Saknr: 4/17 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

16.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/735 

Sak nr: 

4/17 

Saksbehandler: 

Annie Sørdal 

Arkivkode: 

011 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

4/17 Valgstyret 16.05.2017 

 

TIDSPUNKT FOR STEMMEMOTTAK I KRETSENE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valglokalene på Fast-Frøya holder åpent: 

 

Mandag 11.september   10.00 – 20.00 

 

Valglokalet på Sistranda holder i tillegg åpent: 

 

Søndag 10.september   15.00 – 18.00 

 

Valglokalet på Mausund/Øyrekka holder åpent: 

 

Søndag 10.september   15.00 – 18.00 

 

Mandag 11.september   10.00 – 18.00 

 

 

Vedlegg: 

 

Saksprotokoll Kommunestyret sak 214/16 i møte 15.12.2016 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommunestyre vedtok i sak 214/16 at det ved Stortings- og Sametingsvalget høsten 2017 skal avholdes 1 

dags valg i Nordskag, Nabeita, Nesset og Dyrøy stemmekrets og 2 dagers valg i Sistranda og Øyrekka 

stemmekrets. 

 

Vurdering: 

 

Det har de siste årene vært vanlig å holde valglokalene på Fast-Frøya åpne fram til kl 20.00 på valgdagen. 

Det er krav om å sende ut valgkort. Der vil åpningstidene i kretsene stå. 

Frøya kommune har vedtatt å bruke elektronisk avkryssing i manntall under valget i 2017 og det har da ikke 

lenger noen betydning for hvor stemmene blir avgitt da fremmedstemmer ikke lenger vil eksistere. 

Dessuten vil valget bli annonsert i lokalavia, med oppslag på oppslagstedene og på vår hjemmeside. 

Informasjon til velgerne om årpningstider på valgdagen(e) vil dermed bli godt ivaretatt. 

 

Valgloven sier flg. om åpningstider på valgdagen. 

 

Bestemmelsene om åpningstiden/stemmetiden står i valgloven § 9-3 annet ledd. Valgstyret 

fastsetter åpningstiden, likevel slik at det ikke er adgang til å fastsette at lokalene skal holdes 

åpne ut over kl 20 mandag. Stemmegivningen mandag kan ikke i noe tilfelle foregå senere 
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enn klokken 20.00. For øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer 

stemmetiden, verken søndag eller mandag. Det er således ikke lenger noe krav om at 

valglokalene skal være åpne minst 5 timer på mandag, eller minst 3 timer på søndag. Når 

valgstyret skal fastsette tid for stemmegivningen, må det legges avgjørende vekt på hensynet 

til velgerne. Departementet forutsetter at velgerne får rimelig tid til å avgi stemme. 

 

I den vedtatte åpningstiden skal valglokalet være åpent hele tiden. Det er ikke anledning til å 

stenge valglokalene midlertidig, for eksempel for å ha spisepause. Valgstyret kan imidlertid 

vedta delt åpningstid av valglokalene, for eksempel at lokalene skal være åpne fra 10.00 - 

14.00 og 15.00 - 20.00. Av hensyn til velgerne bør valgstyret bare vedta slike ordninger 

dersom det blir ansett for å være helt nødvendig. 

 

Lokale forhold kan noen steder tilsi ulik åpningstid ved stemmestedene i kommunen. Dette er 

det anledning til innenfor valglovens bestemmelse. 

 

Det er viktig at stemmestyret er nøye med at dørene til valglokalet åpnes og stenges på 

nøyaktig de tidspunkter som valgstyret har fastsatt. Når den tid som er fastsatt for 

stemmegivningen er ute (både søndag og mandag), skal alle som er møtt frem ved 

valglokalet før stengetid, gis anledning til å stemme, jf. § 9-7. Dersom alle oppmøtte velgere 

får plass i lokalet kan dørene til valglokalet stenges. Alternativt må stemmestyret på annen 

måte sørge for å holde oversikt over hvilke velgere som hadde innfunnet seg før stengetid. 

Dette kan eksempelvis skje ved at en av valgfunksjonærene markerer slutten på køen utenfor 

lokalet. 

 



Saknr: 5/17 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

16.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/754 

Sak nr: 

5/17 

Saksbehandler: 

Annie Sørdal 

Arkivkode: 

011 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

5/17 Valgstyret 16.05.2017 

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Valgstyret vedtar at Servicesenteret blir mottak for tidligstemmer og forhåndsstemmer. 

 

1. Tidligstemmemottaket starter 1. juli 2017 og varer fram til 9. august 

 

2. Forhåndsstemmingen starter 10. august og varer fram til fredag 8.september kl 15.00 

Det vil bli mottak av forhåndsstemmer på hverdager mellom kl. 08.15 -15.00 

 

3. Det vil også bli mottak av forhåndsstemmer på Sørburøy, Gjæsingen, Bogøya og Sula 

 

4. Etter valglovens §8.3 skal det skje stemmegiving på helse- og sosialinstitusjoner 

 

5. Ambulerende stemmemottak er for velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke har 

mulighet til avgi stemme etter valglovens §8.3, annet ledd, kan etter søknad til 

valgadministrasjonen (etter fullmakt) avgi forhåndstemme der de oppholder seg. 

Søknadsfristen skal kunngjøres med frist tirsdag 5.september 

 

6. Kjøpesenter 2 lørdager i september. 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Tidspunkt for mottak av forhåndsstemmer i øyrekka må fastsettes senere i tilfelle det blir endringer i båt- og 

fergerutene. 

 

Tidspunkt og stemmesteder for mottak av alle former for stemmegiving vil bli behørig annonsert i lokale 

medier og på hjemmesiden. 

 

For første gang i år vil i ha forhåndsstemming på kjøpesenter.  

 

Kjøpesenter er et sted hvor man vet at mange velgere ferdes. Dersom forholdene ligger til rette for det, vil det 

være naturlig å åpne for forhåndsstemmegivning her. 

 

I Prop. 64 L (2010-2011) uttaler departementet følgende: 

”Tradisjonelt tilrettelegger svært mange kommuner forhåndsstemmemottak i rådhus 

og/eller servicetorg, noen ganger som eneste sted. Departementet mener kommunene 

bør vurdere om dette faktisk sikrer best mulig tilgjengelighet og tilrettelegging. Det er 
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viktig å sikre god deltakelse ved valg og dermed å legge stemmegivning til steder der 

velgerne ferdes. Evalueringen viser at det gis gode tilbakemeldinger på 

forhåndsstemmemottak på kjøpesenter. Det er i dag god infrastruktur i tilknytning til 

kjøpesenter, samtidig som kjøpesentre normalt har god tilgjengelighet og er godt 

tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsevne. 

Departementet vil oppfordre det enkelte valgstyre til en grundig gjennomgang av sted 

for forhåndsstemmegivning med tanke på hvordan det best kan tilrettelegges for valg 

og ut fra best mulig tilgjengelighet for velgere.” 

 

Departementet viser til det som er sitert fra proposisjonen, og vil be kommunene 

vurdere om det er aktuelt å gjennomføre forhåndsstemmegivning på ett eller flere 

kjøpesentre i kommunen. 

 

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. Dersom det er ledige eller tomme lokaler i 

senteret, kan det være naturlig å benytte disse. Et annet alternativ kan være å bruke 

midlertidig oppsatte lokaler utenfor senteret. Departementet anbefaler valgstyrene å ha 

dialog med ledelsen ved kjøpesentrene, med sikte på å få til den mest hensiktsmessige 

organiseringen av stemmemottakingen 

 

 



Saknr: 6/17 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

16.05.2017 

Arkivsaksnr: 

17/755 

Sak nr: 

6/17 

Saksbehandler: 

Annie Sørdal 

Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

6/17 Valgstyret 16.05.2017 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STEMMESTYRENE  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag på medlemmer og varamedlemmer til de ulike stemmestyrene godkjennes. 

 

Stemmestyrenes ledere i samråd med rådmannen v/valgansvarlig i kommunen bemyndiges til å 

foreta nødvendige endringer og eventuelt oppnevne nye representanter til stemmestyrene hvis det 

meldes forfall. 

 

Stemmmstyrenes ledere og nestledere innkalles til møte i forkant av Stortings- og Sametingsvalget 

slik at nødvendig opplæring og gjennomgang av materiell kan foretas. 

 

NORDSKAG KRETS: 

 

1. Siv-Tove Skarshaug, leder  Vararep:   1. Tone Bay Christensen 

2. Torny D. Sørlie, nestleder              2. Gudbrand Gråbak 

3. Guttorm Kristiansen              3. Mariann Arntzen 

         4. Gunn Måsøval 

 

 

NABEITA KRETS: 

 

1.   Oddgeir Storø, leder   Vararep:   1. Wenche Strømme 

2. Heidi Midtsian, nestleder          2. Jan Ketil Kristoffersen 

3.   Eva Måsøval Antonsen          3. Johan Pettersen 

                     4. Kine Anita Karlsen  

 

SISTRANDA KRETS: 

 

1.   Inger Bjørgan Johansen, leder  Vararep:   1. Lise Anglevik Yttersian  

2.   Arthur Gipling, nestleder               2. Jan Otto Fredagsvik  

3.   Robert Albriktsen                  3. Arild Kristiansen 

                 4. Torbjørn Reppe 

 

 

NESSET KRETS: 

 

1.   Kitt Julie Hansen, leder  Vararep:   1. Eva Johanne Bekken 

2.   Roger Jenssen, nestleder          2. Arne Olav Bjønnes 

3. Lars Andreas Vavik     3. Ingrid Kristiansen 
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                   4.   Hans Alf Ervik 

  

 

  

 

DYRØY KRETS: 

 

1.   Ivar M. Johansen, leder  Vararep:   1. May Espnes 

2.   Terje Svendsen, nestleder          2. Mona Reitan 

3. Unni Brit Bogø            3. Rachel Tørum 

                   4. Ola Aastum 

 

 

ØYREKKA KRETS: 

 

1.   Håvard Holte Os, leder  Vararep:   1. Torstein Iversen 

2.   Lene Slettun, nestleder       2. Vidar Oskarson 

3.   Arnstein Antonsen               3. Heidi Sandnes 

              4.  Hege Rishaug Iversen 
 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Valgloven § 4-2.Stemmestyrer: 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre medlemmer 

administrere stemmegivningen på hvert sted.  

 

Vurdering: 

 

Ved Stortings- og Sametingsvalget 2017 har Frøya kommune vedtatt og innføre elektronisk kryss i manntall 

(XIM). Dette vil medføre opplæring av stemmestyrene. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 17/1326    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.11.16  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 15.11.16 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 15.11.16 

 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE
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Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte
09:00-09:10 7 av 7

Frå og med sak:
Til og med sak:

7/16
9/16

Faste representanter i Valgstyret i perioden 2015 - 2019

Ap:
Berit Flåmo, ordfører
ICristin Reppe Storø
Pål Terje Bekken,
varaordfører
Gunn Heidi Hallaren

Frp/Sp/H:
Aleksander Søreng
Martin Nilsen

Venstre:

Arvid Agnar Hammemes

Faste representanter med forfall:

AEI Frp/Sp/H: Venstre:

Vararepresentanter som møtte:

AEI Frp/Sp/H: Venstre:

Merknader:

l. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.

Underskrift:

S^C^u^b
Berit Flåmo

Ordfører

1<7'«-^»Y**^^»yv*-m^
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Siv-Tove SRarshaug
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HOVEDUTSKRIFT

Utvalg: Valgstyret
Møtedato: 15. 11.2016

SAKSLISTE

Saksnr. Arkivsaksnr.
Innhald

7/16

8/16

9/16

16/3272
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18.03. 16

16/3265
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - TIDPSUNKT FOR
STEMMEGIVNING

16/3266
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - ELEKTRONISK AVKRYSSING
VALGDAGEN



7/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 18.03.16

Vedtak:

Protkoll frå møte 18. 03. 16 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protkoll frå møte 18. 03. 16 godkjennes som framlagt.

8/16
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - TIDPSUNKT FOR STEMMEGIVNING

Vedtak:

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes Stortingsvalg og Samtingsvalg måndag
ll.september 2017. 1 tillegg avholdes det avholdes det valg også søndag lO.september 2017 i valgkretsene
Sistranda og Øyrekka.

Valglokalene stenger senest kl 20.00 på fast-Frøya og senest kl 18.00 i Øyrekka valgkrets.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes Stortingsvalg og Samtingsvalg måndag 11.september
2017. 1 tillegg avholdes det avholdes det valg også søndag 10.september 2017 i valgkretsene Sistranda og
Øyrekka.

Valglokalene stenger senest kl 20. 00 på fast-Frøya og senest kl 18. 00 i Øyrekka valgkrets.

9/16
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - ELEKTRONISK AVKRYSSING VALGDAGEN

Vedtak:

Frøya kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning frå stortingsvalget og
sametingsvalget i 2017.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning frå stortingsvalget og
sametingsvalget i 2017.





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Annie Sørdal Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/582    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

OPPNEVNING AV VALGFUNKSJONÆRER/STEMMEMOTTAKERE TIL 

FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK  

 

Vedtak: Forslag til vedtak: 

Valgstyret gir Rådmannen fullmakt til å oppnevne funksjonærer/stemmemottakere til 

forhåndsstemmemottak. 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

Viser til Valglovens §8-2 (1-3) og § 8-3 (1-2) 

 

§ 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. 

 

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 fylke. 

 

§ 8-3.På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer 

1. 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. 

 

2. Hos stemmemottaker oppnevnt av valgstyret foregår stemmegivning 

a) på helse- og omsorgsinstitusjoner, og 

b) der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Annie Sørdal Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/726    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TID OG STED FOR UTLEGGING AV MANNTALL  

 

Forslag til vedtak: 

Følgende steder godkjennes for utlegging av hovedmanntall og stemmekretsmanntall: 

 

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 det lar seg gjøre etter 30.juni 2017. 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

Det er Valgstyret som etter valgloven skal sette opp utkast til manntall og kunngjøre 

utlegging av manntallet. 

 

Hovedmanntallet og kretsmanntallene skal etter valglovens § 2-6 ligge ute til gjennomsyn 

frem til og med valgdagen. 

 

Stemmekretstallene har ved valgene i 2013 og 2015 ligget ute på flg. 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:  Annie Sørdal Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/735    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TIDSPUNKT FOR STEMMEMOTTAK I KRETSENE  

 

Forslag til vedtak: 

 

Valglokalene på Fast-Frøya holder åpent: 

Mandag 11.september   10.00 – 20.00 

 

Valglokalet på Sistranda holder i tillegg åpent: 

Søndag 10.september   15.00 – 18.00 

 

Valglokalet på Mausund/Øyrekka holder åpent: 

Søndag 10.september   15.00 – 18.00 

Mandag 11.september   10.00 – 18.00 

 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll Kommunestyret sak 214/16 i møte 15.12.2016 

 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommunestyre vedtok i sak 214/16 at det ved Stortings- og Sametingsvalget høsten 

2017 skal avholdes 1 dags valg i Nordskag, Nabeita, Nesset og Dyrøy stemmekrets og 2 

dagers valg i Sistranda og Øyrekka stemmekrets. 

 

Vurdering: 

Det har de siste årene vært vanlig å holde valglokalene på Fast-Frøya åpne fram til kl 20.00 på 

valgdagen. 

Det er krav om å sende ut valgkort. Der vil åpningstidene i kretsene stå. 

Frøya kommune har vedtatt å bruke elektronisk avkryssing i manntall under valget i 2017 og 

det har da ikke lenger noen betydning for hvor stemmene blir avgitt da fremmedstemmer ikke 

lenger vil eksistere. 

Dessuten vil valget bli annonsert i lokalavia, med oppslag på oppslagstedene og på vår 

hjemmeside. 

Informasjon til velgerne om årpningstider på valgdagen(e) vil dermed bli godt ivaretatt. 

 

 

 



Valgloven sier flg. om åpningstider på valgdagen. 

 

Bestemmelsene om åpningstiden/stemmetiden står i valgloven § 9-3 annet ledd. Valgstyret 

fastsetter åpningstiden, likevel slik at det ikke er adgang til å fastsette at lokalene skal holdes 

åpne ut over kl 20 mandag. Stemmegivningen mandag kan ikke i noe tilfelle foregå senere 

enn klokken 20.00. For øvrig inneholder ikke valgloven bestemmelser som regulerer 

stemmetiden, verken søndag eller mandag. Det er således ikke lenger noe krav om at 

valglokalene skal være åpne minst 5 timer på mandag, eller minst 3 timer på søndag. Når 

valgstyret skal fastsette tid for stemmegivningen, må det legges avgjørende vekt på hensynet 

til velgerne. Departementet forutsetter at velgerne får rimelig tid til å avgi stemme. 

 

I den vedtatte åpningstiden skal valglokalet være åpent hele tiden. Det er ikke anledning til å 

stenge valglokalene midlertidig, for eksempel for å ha spisepause. Valgstyret kan imidlertid 

vedta delt åpningstid av valglokalene, for eksempel at lokalene skal være åpne fra 10.00 - 

14.00 og 15.00 - 20.00. Av hensyn til velgerne bør valgstyret bare vedta slike ordninger 

dersom det blir ansett for å være helt nødvendig. 

 

Lokale forhold kan noen steder tilsi ulik åpningstid ved stemmestedene i kommunen. Dette er 

det anledning til innenfor valglovens bestemmelse. 

 

Det er viktig at stemmestyret er nøye med at dørene til valglokalet åpnes og stenges på 

nøyaktig de tidspunkter som valgstyret har fastsatt. Når den tid som er fastsatt for 

stemmegivningen er ute (både søndag og mandag), skal alle som er møtt frem ved 

valglokalet før stengetid, gis anledning til å stemme, jf. § 9-7. Dersom alle oppmøtte velgere 

får plass i lokalet kan dørene til valglokalet stenges. Alternativt må stemmestyret på annen 

måte sørge for å holde oversikt over hvilke velgere som hadde innfunnet seg før stengetid. 

Dette kan eksempelvis skje ved at en av valgfunksjonærene markerer slutten på køen utenfor 

lokalet. 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon: 72463227 

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 15.12.2016 

Sak: 214/16  Arkivsak: 16/3265 

 

SAKSPROTOKOLL - STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017 - TIDPSUNKT FOR 

STEMMEGIVNING  

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar at det i Frøya kommune avholdes Stortingsvalg og Samtingsvalg mandag 

11.september 2017. I tillegg avholdes det avholdes det valg også søndag 10.september 2017 i valgkretsene 

Sistranda og Øyrekka. 

Valglokalene stenger senest kl 20.00 på fast-Frøya og senest kl 18.00 i Øyrekka valgkrets. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Annie Sørdal Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/754    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

TID OG STED FOR FORHÅNDSSTEMMEMOTTAK  

 

Forslag til vedtak: 

Valgstyret vedtar at Servicesenteret blir mottak for tidligstemmer og forhåndsstemmer. 

 

1. Tidligstemmemottaket starter 1. juli 2017 og varer fram til 9. august 

 

2. Forhåndsstemmingen starter 10. august og varer fram til fredag 8.september kl 15.00 

Det vil bli mottak av forhåndsstemmer på hverdager mellom kl. 08.15 -15.00 

 

3. Det vil også bli mottak av forhåndsstemmer på Sørburøy, Gjæsingen, Bogøya og Sula 

 

4. Etter valglovens §8.3 skal det skje stemmegiving på helse- og sosialinstitusjoner 

 

5. Ambulerende stemmemottak er for velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke 

har mulighet til avgi stemme etter valglovens §8.3, annet ledd, kan etter søknad til 

valgadministrasjonen (etter fullmakt) avgi forhåndstemme der de oppholder seg. 

Søknadsfristen skal kunngjøres med frist tirsdag 5.september 

 

6. Kjøpesenter 2 lørdager i september. 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

 

Saksopplysninger:   

Tidspunkt for mottak av forhåndsstemmer i øyrekka må fastsettes senere i tilfelle det blir 

endringer i båt- og fergerutene. 

 

Tidspunkt og stemmesteder for mottak av alle former for stemmegiving vil bli behørig 

annonsert i lokale medier og på hjemmesiden. 

 

 

 

 

For første gang i år vil i ha forhåndsstemming på kjøpesenter.  

 



Kjøpesenter er et sted hvor man vet at mange velgere ferdes. Dersom forholdene ligger til 

rette for det, vil det være naturlig å åpne for forhåndsstemmegivning her. 

 

I Prop. 64 L (2010-2011) uttaler departementet følgende: 

”Tradisjonelt tilrettelegger svært mange kommuner forhåndsstemmemottak i rådhus 

og/eller servicetorg, noen ganger som eneste sted. Departementet mener kommunene 

bør vurdere om dette faktisk sikrer best mulig tilgjengelighet og tilrettelegging. Det er 

viktig å sikre god deltakelse ved valg og dermed å legge stemmegivning til steder der 

velgerne ferdes. Evalueringen viser at det gis gode tilbakemeldinger på 

forhåndsstemmemottak på kjøpesenter. Det er i dag god infrastruktur i tilknytning til 

kjøpesenter, samtidig som kjøpesentre normalt har god tilgjengelighet og er godt 

tilrettelagt for alle, uavhengig av funksjonsevne. 

Departementet vil oppfordre det enkelte valgstyre til en grundig gjennomgang av sted 

for forhåndsstemmegivning med tanke på hvordan det best kan tilrettelegges for valg 

og ut fra best mulig tilgjengelighet for velgere.” 

 

Departementet viser til det som er sitert fra proposisjonen, og vil be kommunene 

vurdere om det er aktuelt å gjennomføre forhåndsstemmegivning på ett eller flere 

kjøpesentre i kommunen. 

 

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. Dersom det er ledige eller tomme lokaler i 

senteret, kan det være naturlig å benytte disse. Et annet alternativ kan være å bruke 

midlertidig oppsatte lokaler utenfor senteret. Departementet anbefaler valgstyrene å ha 

dialog med ledelsen ved kjøpesentrene, med sikte på å få til den mest hensiktsmessige 

organiseringen av stemmemottakingen 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Annie Sørdal Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 17/755    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STEMMESTYRENE  

 

Forslag til vedtak: 

Forslag på medlemmer og varamedlemmer til de ulike stemmestyrene godkjennes. 

 

Stemmestyrenes ledere i samråd med rådmannen v/valgansvarlig i kommunen bemyndiges til å 

foreta nødvendige endringer og eventuelt oppnevne nye representanter til stemmestyrene hvis det 

meldes forfall. 

 

Stemmmstyrenes ledere og nestledere innkalles til møte i forkant av Stortings- og 

Sametingsvalget slik at nødvendig opplæring og gjennomgang av materiell kan foretas. 

 

NORDSKAG KRETS: 

1. Siv-Tove Skarshaug, leder  Vararep:   1. Tone Bay Christensen 

2. Torny D. Sørlie, nestleder              2. Gudbrand Gråbak 

3. Guttorm Kristiansen              3. Mariann Arntzen 

         4. Gunn Måsøval 

 

 

NABEITA KRETS: 

1.   Oddgeir Storø, leder   Vararep:   1. Wenche Strømme 

2. Heidi Midtsian, nestleder          2. Jan Ketil Kristoffersen 

3.   Eva Måsøval Antonsen          3. Johan Pettersen 

                     4. Kine Anita Karlsen  

 

SISTRANDA KRETS: 

1.   Inger Bjørgan Johansen, leder  Vararep:   1. Lise Anglevik Yttersian  

2.   Arthur Gipling, nestleder               2. Jan Otto Fredagsvik  

3.   Robert Albriktsen                  3. Arild Kristiansen 

                 4. Torbjørn Reppe 

 

 

NESSET KRETS: 

1.   Kitt Julie Hansen, leder  Vararep:   1. Eva Johanne Bekken 

2.   Roger Jenssen, nestleder          2. Arne Olav Bjønnes 

3. Lars Andreas Vavik     3. Ingrid Kristiansen 

                   4.   Hans Alf Ervik 

  

 

  



 

DYRØY KRETS: 

1.   Ivar M. Johansen, leder  Vararep:   1. May Espnes 

2.   Terje Svendsen, nestleder          2. Mona Reitan 

3. Unni Brit Bogø            3. Rachel Tørum 

                   4. Ola Aastum 

 

 

ØYREKKA KRETS: 

1.   Håvard Holte Os, leder  Vararep:   1. Torstein Iversen 

2.   Lene Slettun, nestleder       2. Vidar Oskarson 

3.   Arnstein Antonsen               3. Heidi Sandnes 

              4.  Hege Rishaug Iversen 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Valgloven § 4-2.Stemmestyrer: 

Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 

medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.  

 

 

Vurdering: 

 

Ved Stortings- og Sametingsvalget 2017 har Frøya kommune vedtatt og innføre elektronisk 

kryss i manntall (XIM). Dette vil medføre opplæring av stemmestyrene. 
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