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Inderøy 
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kommune 

 
  Arkivsak. Nr.:  

  2010/613-42   

 
  Saksbehandler:   

 
  Berit Slåttnes Aune   

 
 

 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 5/11 01.06.2011 

 

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - Forhåndsstemming - valg av 
sted og stemmemottakere 

 

Prosjektleders forslag til vedtak 

1. Tidligstemming skjer i Inderøy Rådhus og Mosvik kommunehus mellom kl 0900 og 1500. 
2. Forhåndsstemmegivningen i 1756 Inderøy ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 skal skje i 

Inderøy bibliotek og på Servicetorget Mosvik. Åpningstidene følger henholdsvis bibliotekets og 
servicekontorets åpningstider. I tillegg åpent lørdag 3. september kl 1100-1400. 

3. Valgstyrets leder oppnevnes som stemmemottaker og gis fullmakt til å oppnevne øvrige 
stemmemottakere. 

 

 
 
 
 

Bakgrunn 

Forhåndsstemmegivning innenriks i perioden 1. juli til 9. august (tidligstemming). 
 
Den ordinære forhåndsstemmegivningen innenriks foregår i perioden 10.08. – 09.09.11. 
Det er velgeren selv som har ansvaret for å avgi forhåndstemme på et tidspunkt som gjør at den er 
valgstyret i hende innen valgdagen kl. 21.00.  
 
Det er stemmemottakere oppnevnt av valgstyret som kan ta imot forhåndstemmer. 
Forhåndsstemmegivningen skal foregå i et lokale som er lett tilgjengelig og hvor velgeren kan ta seg inn 
uten å be om hjelp.  

 



Vurdering 

Ved tidligstemming tilrettelegges det for at velgere som henvender seg til kommunen i perioden 1. juli 
til 9. august får avgitt stemme. Dette skjer i praktisk lokale i henholdsvis Inderøy Rådhus og Mosvik 
kommunehus. Det tas, så langt det lar seg gjøre, hensyn til velgers ønske med hensyn til tidspunkt for 
stemmegivning (ordinær arbeidstid).  
 
Prosjektleder foreslår at stedet for ordinær forhåndsstemmegivning i Inderøy legges til Inderøy 
bibliotek hvor det er innredet høvelig rom for å avgi stemme.  Biblioteket ble brukt som 
forhåndsstemmested under stortingsvalget i 2009 og det viste seg å være svært vellykket. Rådmannens 
stab vil bidra i bemanningen. Åpningstiden følger bibliotekets åpningstid. Biblioteket har også utvidet 
åpningstid, til kl. 19.00, hver tirsdag og torsdag.   
 
I Mosvik foreslås det at Servicetorget er forhåndsstemmested. Dette har også vært brukt tidligere. 
Åpningstid vil være kl 0900-1500 på hverdager. 
 
Begge steder vil det være åpent for forhåndsstemming lørdag 3. september kl 1100-1400. 
 
Valgloven sier at valgstyret oppnevner stemmemottakere.  Rådmannen foreslår ut fra 
hensiktsmessighet og avvikling, at valgstyret oppnevner valgstyrets leder som stemmemottaker og at 
han får fullmakt til å oppnevne de øvrige stemmemottakere. 
 

Konklusjon 

Prosjektleder anbefaler at forhåndsstemmegivningen i 1756 Inderøy ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2011 bør skje i Inderøy bibliotek og Servicetorget i Mosvik, samt at valgstyrets leder 
oppnevnes som stemmemottaker og gis fullmakt til å oppnevne øvrige stemmemottakere. 
 

 
 
 

  



 

Inderøy 
kommune 

 Mosvik 
kommune 

 
  Arkivsak. Nr.:  

  2010/613-43   

 
  Saksbehandler:   

 
  Berit Slåttnes Aune   

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 6/11 01.06.2011 

 

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - Steder for mottak 
forhåndsstemmer ved institusjoner, bofellesskap og skoler 

 

Prosjektleders forslag til vedtak 

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 skal det tas imot forhåndsstemmer ved følgende 
institusjoner, bofellesskap og skoler: 

- Inderøyheimen 
- Kastvollen Opptreningssenter 
- Næss Omsorgsboliger 
- Mosvik sykeheim 
- Sund Folkehøgskole 

 
Valgstyrets leder får fullmakt til å fastsette tidspunkt og å oppnevne stemmemottakere for 
forhåndsstemmegivningen ved nevnte steder. 
 
Frist for tilbakemelding for ambulerende stemmegivning settes til tirsdag den 06.09.07. 

 
 
 
 
 
 

Bakgrunn 

I 1756 Inderøy er det fire helse- og sosialinstitusjoner, Inderøyheimen, Omsorgsboligene på Næss, 
Mosvik Sykeheim og Kastvollen, samt to skoler med betydelig elevinnslag fra andre fylker og 
kommuner. 



Vurdering 

Ved siste valg hadde alle fire helseinstitusjonene og de to skolene ordning med forhåndstemmegiving. 
Ved Inderøy videregående skole mottok vi kun tre forhåndsstemmer og vi ser ingen grunn til å 
arrangere egen forhåndsstemmegivning her. Inderøy bibliotek er i skolens lokaler og muligheten til 
forhåndsstemming lett tilgjengelig. Vi vil heller sørge for god informasjon om muligheten til 
forhåndsstemming ved plakater på skolen. 
 
Som for øvrig forhåndsstemmegivning bør valgstyrets leder få fullmakt til å oppnevne 
stemmemottakere.  Tidspunkt for stemmegivningen må avklares i samråd med berørt institusjon og 
skole. 

 
 

Konklusjon 

Det tas imot forhåndstemmer ved ovenfornevnte institusjoner og skoler. 

 
 

  



 

Inderøy 
kommune 

 Mosvik 
kommune 

 
  Arkivsak. Nr.:  

  2010/613-44   

 
  Saksbehandler:   

 
  Berit Slåttnes Aune   

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 7/11 01.06.2011 

 

Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011 - Fastsetting av stemmesteder 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Følgende stemmesteder benyttes ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011: 
Sakshaug: Inderøy kulturhus 
Utøy: Utøy skole 
Lyngstad: Lyngstad samfunnshus 
Sandvollan: Sandvollan samfunnshus 
Røra: Røra samfunnshus  
Mosvik:  Mosvik kommunehus 
Framverran:  Haugtun grendehus   
 
 
 
 
 
Henvisning: 
  Forskrift til valglova, § 26 sier: 

Valstyret skal leggje stemmegivinga til lokaler 
som er lett tilgjengelege og kor alle veljarar 
kan ta seg inn utan å måtte be om hjelp.  
Andre lokaler skal ikkje nyttast med mindre 
særlege grunner foreligg. 

 

 
 

Bakgrunn 

Følgende stemmesteder ble benyttet ved stortingsvalget i 2009: 
Sakshaug: Inderøy kulturhus 



Utøy: Utøy skole 
Lyngstad: Lyngstad samfunnshus 
Sandvollan: Sandvollan samfunnshus 
Røra: Røra samfunnshus  
Mosvik:  Mosvik kommunehus 
Framverran:  Haugtun grendehus   
 

Vurdering 

Ved tidligere valg har det ikke kommet frem vesentlige merknader til lokalene som har blitt benyttet. 
 

 

Konklusjon 

Prosjektleder anbefaler at valglokalene som ble benyttet i 2009 også benyttes ved valget i 2011. 

 
 

  



 

Inderøy 
kommune 

 Mosvik 
kommune 

 
  Arkivsak. Nr.:  

  2010/613-41   

 
  Saksbehandler:   

 
  Berit Slåttnes Aune   

 
 

 
 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Valgstyret 8/11 01.06.2011 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 - oppnevning av stemmestyrene 

 

Prosjektleders forslag til vedtak 

Det oppnevnes følgende stemmestyrer ved valget 2011: 
 

Mosvik krets:  
Carl Ivar von Køppen – leder   
Gunn Pauline Sundseth 
Johnny Haugen 
Oddfrid Irene Staberg 
Varamedlemmer: 
Audhild Hamstad, Lilja Hamstad og Roger Melting 
 
Framverran krets:  
Karl Johan Furunes – leder   
Jonny Melting 
Ingunn Damås Tangstad 
Åse Granlund Solem 
Varamedlemmer: 
John Northug og Eva Lassen 
 
Sakshaug krets:  
Arild Vist – leder   
Elisabeth Bach 
Kjell Sundfær 
Yngve Skaara 
Øystein Forr 
Ole Anton Vist 
Varamedlemmer: 



Per Skjervold og Svein Jørum 
 
Utøy krets:  
Nils Undersåker – leder   
Arne Norum 
Håkon Røvik 
Lene Leira 
Varamedlemmer: 
Sigfrid Bolsø Berdal og Sigrun Sørslett 
 
 
Lyngstad krets:  
Erling Skjemstad – leder  
Helge Holthe 
Oddbjørg Bakstad 
Berit Vist Fossum 
Varamedlem: 
Anstein Lyngstad og Einar Farbu 
 
Røra krets:  
Ingeborg Loraas – leder   
Karin Kjølmoen 
Ingar Rosø 
John Halvor Berg 
Varamedlemmer: 
Anne Stornes, Inger Beate Følstad og Jan Anders Austad 
 
Sandvollan krets:  
Sivert Bragstad Rannem – leder   
Per Erik Stavrum 
Tone Westrum 
Øyvind Skogvold 
Varamedlemmer: 
Margrethe Haugum og Grete Meistad 
 
Hvis noen av medlemmene eller varamedlemmene trekker seg, gis valgstyrets leder fullmakt til å 
oppnevne nye.  

 
 
 
 
 

Bakgrunn 

Valglovens § 4-2 sier at det ved hvert valgsted skal være et stemmestyre på minst 3 medlemmer. 
Fellesnemnda for kommunesammenslåingen har delegert myndigheten til å oppnevne stemmestyrene 
til valgstyret. 

I vedtatte endringer i valgloven er det i § 9-3 nytt fjerde ledd som lyder:  



”Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til 
stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er 
oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker 
eller valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke.”  

Likens er det tatt inn nytt punkt nr. 4 i § 14 i kommuneloven: 

”Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem 
i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller 
fylkestingsvalget, kan ikke velges til stemmestyremedlem i kommunene i vedkommende fylke.” 
 
Disse bestemmelsene trer ikke i kraft før 01.01.12, men departementet ber likevel kommunene å ta 
hensyn til dette ved dette valget i den grad det er mulig. 
 

Vurdering 

Ved oppnevning av stemmestyrene i Inderøy har det tidligere vært lagt vekt på geografisk og 
partimessig tilhørighet, kjønn og erfaring/kontinuitet. I Mosvik har man brukt medlemmer fra 
kommunestyret med varamedlemmer som stemmestyrer. 
 
Med endringer i forhold til å hensynta endringen i valgloven og for å ha litt rullering i stemmestyrene 
foreslås det slik sammensetning av stemmestyrene: 
 

Mosvik krets:  
Carl Ivar von Køppen – leder   
Gunn Pauline Sundseth 
Johnny Haugen 
Oddfrid Irene Staberg 
Varamedlemmer: 
Audhild Hamstad, Lilja Hamstad og Roger Melting 
 
Framverran krets:  
Karl Johan Furunes – leder   
Jonny Melting 
Ingunn Damås Tangstad 
Åse Granlund Solem 
Varamedlemmer: 
John Northug og Eva Lassen 
 
Sakshaug krets:  
Arild Vist – leder   
Elisabeth Bach 
Kjell Sundfær 
Yngve Skaara 
Øystein Forr 
Ole Anton Vist 
Varamedlemmer: 
Per Skjervold og Svein Jørum 
 
Utøy krets:  
Nils Undersåker – leder   



Arne Norum 
Håkon Røvik 
Lene Leira 
Varamedlemmer: 
Sigfrid Bolsø Berdal og Sigrun Sørslett 
 
 
Lyngstad krets:  
Erling Skjemstad – leder  
Helge Holthe 
Oddbjørg Bakstad 
Berit Vist Fossum 
Varamedlem: 
Anstein Lyngstad og Einar Farbu 
 
Røra krets:  
Ingeborg Loraas – leder   
Karin Kjølmoen 
Ingar Rosø 
John Halvor Berg 
Varamedlemmer: 
Anne Stornes, Inger Beate Følstad og Jan Anders Austad 
 
Sandvollan krets:  
Sivert Bragstad Rannem – leder   
Per Erik Stavrum 
Tone Westrum 
Øyvind Skogvold 
Varamedlemmer: 
Margrethe Haugum og Grete Meistad 
 
Hvis noen av medlemmene eller varamedlemmene trekker seg, gis valgstyrets leder fullmakt til å 
oppnevne nye.  
 
Det skal gjennomføres en egen samling med lederne i stemmestyrene.  
 

 
 

 


