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Saknr: 9/19 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

02.04.2019 

Arkivsaksnr: 

19/870 

Sak nr: 

9/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

9/19 Valgstyret 02.04.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.02.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 12.02.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.02.19 

 



Saknr: 10/19 

FRØYA KOMMUNE 

Valgstyret Møtebok 
Møtedato: 

02.04.2019 

Arkivsaksnr: 

19/871 

Sak nr: 

10/19 

Saksbehandler: 

Frode Larsen 

Arkivkode: 

016 &18 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

10/19 Valgstyret 02.04.2019 

/ Kommunestyret  

 

GODKJENNING AV LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlegg: 

 

Valgstyrets møtebok deles ut i møtet. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Valgstyret er innkalt til kl 12.00 på valgdagen 2.april 2019 for å godkjenne opptellingsmåten for 

forhåndsstemmene i forbindelse med den lokale folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya. 

 

Valgstyret er på nytt bedt om å møte kl.14.00 samme dag for presentasjon av resultatene av forhåndsstemmene. 

Dette er et resultat som ikke kan offentliggjøres før etter at valglokalene stenges, jmf § 9.9 Offentliggjøring av 

valgresultater og prognoser i valgloven, og skal da foregå for lukkede dører.  

 

Resultatet av forhåndsstemmene offentliggjøres på kommunens nettside etter kl.18 når valglokalene stenger. 

 

Videre er valgstyret gjennom møteinnkallingen til formannskapet den 2.april 2019 bedt om å møte til 21.30. 

Dette for å være tilgjengelig for evt forkastelser av stemmesedler mv. 

 

Selve valgstyremøte med godkjenning av valgstyrets møtebok og gjennomgang av den lokale 

folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya er satt til å starte kl.22.30.  

 

For at valgresultatene og valgstyrets møtebok skal kunne gjennomgås må selvsagt de valgansvarlige være 

ferdige med opptellingen og føringen av møteboka. 

 

Uansett vil valgstyret få en statusoppdatering kl 22.30 den 2.april 2019 på hvordan arbeidet med opptellingen 

har gått.  

 

Vurdering: 

 

Saken leveres uten forslag til vedtak. Dette på bakgrunn av at man på forhånd ikke vet hva status rundt valget 

og valggjennomføringen blir. 

 

Alle valgstyrets medlemmer som har møtt må signere valgstyrets møtebok i møtet hvis valgstyret godkjenner 

valget. 

 

Hvis alt går etter planen vil et naturlig forslag til vedtak være: Valgstyret godkjenner den lokale 

folkeavstemingen om vindkraftverk på Frøya gjennomført i 2019. 



Saknr: 10/19 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/870    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.02.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 12.02.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 12.02.19 

 

 

 

 

















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 016 &18  

Arkivsaksnr.: 19/871    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Valgstyret 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV LOKAL FOLKEAVSTEMNING OM VINDKRAFTVERK PÅ 

FRØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Valgstyrets møtebok deles ut i møtet. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Valgstyret er innkalt til kl 12.00 på valgdagen 2.april 2019 for å godkjenne opptellingsmåten 

for forhåndsstemmene i forbindelse med den lokale folkeavstemningen om vindkraftverk på 

Frøya. 

 

Valgstyret er på nytt bedt om å møte kl.14.00 samme dag for presentasjon av resultatene av 

forhåndsstemmene. Dette er et resultat som ikke kan offentliggjøres før etter at valglokalene 

stenges, jmf § 9.9 Offentliggjøring av valgresultater og prognoser i valgloven, og skal da 

foregå for lukkede dører.  

 

Resultatet av forhåndsstemmene offentliggjøres på kommunens nettside etter kl.18 når 

valglokalene stenger. 

 

Videre er valgstyret gjennom møteinnkallingen til formannskapet den 2.april 2019 bedt om å 

møte til 21.30. Dette for å være tilgjengelig for evt forkastelser av stemmesedler mv. 

 

Selve valgstyremøte med godkjenning av valgstyrets møtebok og gjennomgang av den lokale 

folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya er satt til å starte kl.22.30.  

 

For at valgresultatene og valgstyrets møtebok skal kunne gjennomgås må selvsagt de 

valgansvarlige være ferdige med opptellingen og føringen av møteboka. 

 



Uansett vil valgstyret få en statusoppdatering kl 22.30 den 2.april 2019 på hvordan arbeidet 

med opptellingen har gått.  

 

Vurdering: 

 

Saken leveres uten forslag til vedtak. Dette på bakgrunn av at man på forhånd ikke vet hva 

status rundt valget og valggjennomføringen blir. 

 

Alle valgstyrets medlemmer som har møtt må signere valgstyrets møtebok i møtet hvis 

valgstyret godkjenner valget. 

 

Hvis alt går etter planen vil et naturlig forslag til vedtak være: Valgstyret godkjenner den 

lokale folkeavstemingen om vindkraftverk på Frøya gjennomført i 2019. 
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