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PS 1/13 Stortingsvalget 2013 - utlegging av manntallet til offentlig
ettersyn
Rådmannens forslag til vedtak
Ut fra begrunnelsen nedenfor vedtar valgstyret at manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn fra
manntallets produksjonsdato til og med valgdagen mandag 9. september 2013 på
Kommunehuset, Tjennaveien 30.

Saksprotokoll i Valgstyre - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Vedtak
Ut fra begrunnelsen nedenfor vedtar valgstyret at manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn fra
manntallets produksjonsdato til og med valgdagen mandag 9. september 2013 på
Kommunehuset, Tjennaveien 30.

PS 2/13 Fastsettelse av stemmekretser, stemmelokaler og
stemmetider ved stortings- og sametingsvalget 2013
Rådmannens forslag til vedtak
1. Valgstyret beslutter at stemmegivningen skal foregå på disse 13 stemmestedene:
Tvedestrand krets
Angelstad krets
Laget krets
Songe krets
Nes verk krets
Holt krets
Kvastad krets
Eidbo krets
Dypvåg krets
Gjeving krets
Lyngør krets
Sandøya krets
Borøy krets

Tvedestrand Rådhus
Angelstad grendehus
Tidligere Laget skole
Songe skole
Snekkerboden, Næs jernverksmuseum
Holt bedehus
Kvastad skole
Eidbo kretslokale
Dypvåg kommunelokale
Gjeving grendehus
Lyngørstua (tidl. bedehus)
Kjennhaug kretslokale
Borøy grendehus

2. Valgstyret fastsetter følgende stemmetider på valgdagen:
Tvedestrand Rådhus: kl. 10.00-20.00
Øvrige valglokaler: kl. 10.00-13.00 og 17.00-20.00
3. Tid og sted for stemmegivningen kunngjøres i Tvedestrandsposten, og på kommunens
nettside.
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Vedtak
1. Valgstyret beslutter at stemmegivningen skal foregå på disse 13 stemmestedene:
Tvedestrand krets
Angelstad krets
Laget krets
Songe krets
Nes verk krets
Holt krets
Kvastad krets
Eidbo krets
Dypvåg krets
Gjeving krets
Lyngør krets

Tvedestrand Rådhus
Angelstad grendehus
Tidligere Laget skole
Songe skole
Snekkerboden, Næs jernverksmuseum
Holt bedehus
Kvastad skole
Eidbo kretslokale
Dypvåg kommunelokale
Gjeving grendehus
Lyngørstua (tidl. bedehus)

Sandøya krets
Borøy krets

Kjennhaug kretslokale
Borøy grendehus

2. Valgstyret fastsetter følgende stemmetider på valgdagen:
Tvedestrand Rådhus: kl. 10.00-20.00
Øvrige valglokaler: kl. 10.00-13.00 og 17.00-20.00
3. Tid og sted for stemmegivningen kunngjøres i Tvedestrandsposten, og på kommunens
nettside.

PS 3/13 Forhåndsstemmegivning ved stortings- og sametingsvalget
2013 - fastsettelse av stemmetid og -sted samt oppnevning av
stemmemottakere
Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret vedtar at forhåndsstemming ved stortingsvalget 2013 skal skje i service- og
dokumentsenteret/biblioteket i administrasjonsbygget.
Forhåndsstemmegivning skal foregå hver mandag – fredag i tidsrommet fra og med mandag 12.
august 2013 og til og med fredag 6. september 2013 i tidsrommet 09.00 – 15.00, samt torsdag
den 29. august 2013 og torsdag den 5. september 2013 fra 09.00 – 19.00.
I tillegg vil det være mulig å benytte seg av tidligstemmegivning i perioden fra 01.07.- 09.08.13.
I tillegg skal forhåndsstemming skje ved Strannasenteret, Dypvåg bofellsskap og i Utsikten
bofellesskap. Tid og sted avtales nærmere med ledelsen ved institusjonen.
Det skal også være ambulerende forhåndsstemming (hjemmestemming) for velgere som på
grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning.
Som stemmemottakere ved Stortingsvalget 2013 oppnevnes Anne Grete Aaby Hansen, Anne
Berit Nedrebø, Anne-Lise Kristiansen, Ingebjørg J. Voie, Cathrine Skuland Løvdal, Siri
Wigemyr, Lise Jenssen Tveit, Helge Solberg og Tove Aanjesen.
Valgstyrets leder, nestleder og sekretær får fullmakt til å oppnevne flere ved behov.

Saksprotokoll i Valgstyre - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Vedtak
Valgstyret vedtar at forhåndsstemming ved stortingsvalget 2013 skal skje i service- og
dokumentsenteret/biblioteket i administrasjonsbygget.
Forhåndsstemmegivning skal foregå hver mandag – fredag i tidsrommet fra og med mandag 12.
august 2013 og til og med fredag 6. september 2013 i tidsrommet 09.00 – 15.00, samt torsdag
den 29. august 2013 og torsdag den 5. september 2013 fra 09.00 – 19.00.
I tillegg vil det være mulig å benytte seg av tidligstemmegivning i perioden fra 01.07.- 09.08.13.
I tillegg skal forhåndsstemming skje ved Strannasenteret, Dypvåg bofellsskap og i Utsikten
bofellesskap. Tid og sted avtales nærmere med ledelsen ved institusjonen.
Det skal også være ambulerende forhåndsstemming (hjemmestemming) for velgere som på
grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning.

Som stemmemottakere ved Stortingsvalget 2013 oppnevnes Anne Grete Aaby Hansen, Anne
Berit Nedrebø, Anne-Lise Kristiansen, Ingebjørg J. Voie, Cathrine Skuland Løvdal, Siri
Wigemyr, Lise Jenssen Tveit, Helge Solberg og Tove Aanjesen.
Valgstyrets leder, nestleder og sekretær får fullmakt til å oppnevne flere ved behov.

PS 4/13 Stortingsvalget 2013 - Delegering av myndighet i forbindelse med
gjennomføringen av valget
Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret oppnevner et arbeidsutvalg, bestående av valgstyrets leder, sekretær og dennes
stedfortreder, som får fullmakt til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Utvalget vil også være ansvarlig for organisering og gjennomføring av det praktiske arbeidet i
forbindelse med gjennomføringen av valget.
Godkjenning av kurante forhåndsstemmer skal alltid gjøres av valgstyrets leder samt en annen
valgmedarbeider.

Saksprotokoll i Valgstyre - 16.04.2013
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tilrådd.

Vedtak
Valgstyret oppnevner et arbeidsutvalg, bestående av valgstyrets leder, sekretær og dennes
stedfortreder, som får fullmakt til å treffe vedtak i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Utvalget vil også være ansvarlig for organisering og gjennomføring av det praktiske arbeidet i
forbindelse med gjennomføringen av valget.
Godkjenning av kurante forhåndsstemmer skal alltid gjøres av valgstyrets leder samt en annen
valgmedarbeider.

PS 5/13 Referat- og drøftingssaker
Det ble på bakgrunn av spørsmål fra valgstyret orientert kort om hvorledes sekretærordningen
m.m. for valgstyret var tenkt organisert rent administrativt.
På neste møte i valgstyret vil det bli forelagt sak om m.a. valg at stemmestyrer for de ulike
stemmekretsene. Valgstyret ba i den forbindelse om det ble vurdert en øvre aldersgrense for
medlemmer av stemmestyrene.

