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PS 4/11 Delegering av myndighet i forbindelse med gjennomføring
av kommunevalget 2011
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 - 03.05.2011
Behandling
Morten Foss (UA) kom med følgende forslag til endring av første setning i rådmannens forslag
etter: Valgstyret oppnevner et arbeidsutvalg, bestående av valgstyrets leder…
valgansvarlig Tove Aanjesen og dennes stedfortreder Anne Grete Aaby Hansen
Rådmannens forslag med Foss sitt forslag til endring ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Valgstyret oppnevner et arbeidsutvalg, bestående av valgstyrets leder, valgansvarlig Tove
Aanjesen og dennes stedfortreder Anne Grete Aaby Hansen, 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 5/11 Utlegging av manntall
Rådmannens forslag til vedtak
Ut fra begrunnelsen nedenfor vedtar valgstyret at manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn fra
uke 30 til og med valgdagen mandag 12. september på kommunens Administrasjonbygg i
Tjennaveien 30.

Saksprotokoll i Valgstyre - 03.05.2011
Behandling
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak
Ut fra begrunnelsen nedenfor vedtar valgstyret at manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn fra
uke 30 til og med valgdagen mandag 12. september på kommunens Administrasjonbygg i
Tjennaveien 30.

PS 6/11 Forhåndsstemmegivningen - fastsettelse av stemmested- og
tid samt oppnevning av stemmemottakere
Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret vedtar at forhåndsstemming ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 skal skje i
service- og dokumentsenteret i administrasjonsbygget.
Ordinær forhåndsstemmegivning skal foregå hver mandag – fredag i tidsrommet fra og med 10.
august 2011 og til og med 9. september 2011 i tidsrommet 09.00 – 15.00, samt torsdag den 1. og
torsdag den 8. september fra 09.00 – 19.00.
I tillegg vil det være mulig å benytte seg av tidligstemmegivning i perioden fra 01.07.- 09.08.11.
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).
Som stemmemottakere ved Stortingsvalget 2011 oppnevnes Anne Grete Aaby Hansen, Anne
Berit Nedrebø, Anne-Lise Kristiansen, Ingebjørg J. Voie, Ellen Sines, Aud Danielsen, Cathrine
Skuland Løvdal, Ragnhild Frognes, Beate Sørensen Olsen, Lisa Hegland, Ingrid Thorbjørnsen
og Tove Aanjesen.
Valgstyrets leder, nestleder og sekretær får fullmakt til å oppnevne flere ved behov.
Saksprotokoll i Valgstyre - 03.05.2011
Behandling
Morten Foss (UA) kom med følgende forslag til endring av siste setning etter valgstyrets leder,
nestleder… , valgansvarlig Tove Aanjesen og hennes stedfortreder Anne Grete Aaby Hansen
Foss påpekte dessuten at det i siste avsnitt første setning står Stortingsvalget, dette skal være
kommune og fylkestingsvalget.
Rådmannens forslag med Foss sitt forslag til endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Valgstyret vedtar at forhåndsstemming ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 skal skje i
service- og dokumentsenteret i administrasjonsbygget.
Ordinær forhåndsstemmegivning skal foregå hver mandag – fredag i tidsrommet fra og med 10.
august 2011 og til og med 9. september 2011 i tidsrommet 09.00 – 15.00, samt torsdag den 1. og
torsdag den 8. september fra 09.00 – 19.00.
I tillegg vil det være mulig å benytte seg av tidligstemmegivning i perioden fra 01.07.- 09.08.11.

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).
Som stemmemottakere ved kommune og fylkestingsvalget 2011 oppnevnes Anne Grete Aaby
Hansen, Anne Berit Nedrebø, Anne-Lise Kristiansen, Ingebjørg J. Voie, Ellen Sines, Aud
Danielsen, Cathrine Skuland Løvdal, Ragnhild Frognes, Beate Sørensen Olsen, Lisa Hegland,
Ingrid Thorbjørnsen og Tove Aanjesen.
Valgstyrets leder, nestleder, valgansvarlig Tove Aanjesen og hennes stedfortreder Anne Grete
Aaby Hansen får fullmakt til å oppnevne flere ved behov.

PS 7/11 Fastsettelse av stemmesteder og -tider ved kommunevalget
2011
Rådmannens forslag til vedtak
1. Valgstyret bestemmer 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:
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.

Saksprotokoll i Valgstyre - 03.05.2011
Behandling
Morten Foss (UA) påpekte at det overskriften i saken skulle vært: Fastsettelse av stemmesteder
og –tider ved kommune og fylkestingsvalget 2011. Det var enighet om dette.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
4. Valgstyret bestemmer at stemmegivningen skal foregå på disse 13 stemmestedene:
Tvedestrand krets
Angelstad krets
Laget krets
Songe krets
Nes verk krets

Tvedestrand Rådhus
Angelstad grendehus
Tidligere Laget skole
Songe skole
Snekkerboden, Næs jernverksmuseum

Holt krets
Kvastad krets
Eidbo krets
Dypvåg krets
Gjeving krets
Lyngør krets
Sandøya krets
Borøy krets

Holt bedehus
Kvastad skole
Eidbo kretslokale
Dypvåg kommunelokale
Gjeving grendehus
Lyngørstua (tidl. bedehus)
Kjennhaug kretslokale
Borøy grendehus

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

PS 8/11 Godkjenning av valglistene til kommunevalget 2011
Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret godkjenner følgende lister ved kommunevalget i 2011:
-

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Tvedestrand Tverrpolitiske Liste
Venstre

Saksprotokoll i Valgstyre - 03.05.2011
Behandling
Valgansvarlig Tove Aanjensen forela innkomne fritakssøknader. Det var innkommet fire
søknader om fritak fra oppføring på partilistene. Oppførte fritaksgrunner ble gjennomgått og
vurdert i forhold til valglovens § 3-4, 1 ledd bokstav d: den som ikke uten uforholdsmessig
vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i vervet.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Det ble videre foretatt følgende votering over fritakssøknader:
Aud Nodland Nilsen
Gunnar S. Nilsen
Oddvar Jordtveit
Inger Jorun H. Nybrått

FRP
FRP
FRP
KFR

listeplassering nr 9
listeplassering nr 10
listeplassering nr 3
listeplassering nr 15

enstemmig vedtatt
enstemmig vedtatt
enstemmig vedtatt
enstemmig vedtatt

Vedtak
Valgstyret godkjenner følgende lister ved kommunevalget i 2011:
-

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Tvedestrand Tverrpolitiske Liste
Venstre

Aud Nodland Nilsen FRP, Gunnar S. Nilsen FRP, Oddvar Jordtveit FRP og Inger Jorun H.
Nybrått KFR er fritatt for oppføring på valglister i forhold til valglovens § 3-4, 1 ledd bokstav d.

PS 9/11 Referat- og drøftingssak
Valgansvarlig Tove Aanjesen orienterte om Tvedestrand kirkelige fellesråd sin henvendelse om
å kunne benytte felles lokaler med kommune og fylkestingvalget.
Det ble bestemt at administrasjonen går i dialog med Kirkevergen om en praktisk løsning på
samlokalisering og valggjennomføring slik at valgene holdes klart adskilt.

