
 
 

Utvalg: Valgstyret 
Møtedato: 23.05.2011 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: 13:55 Tidspunkt - til:  14:10  
Sak – fra / til: 001/11 - 010/11 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Terje Jørgensen jr. – H Leif Erik Egaas – H Unn Therese Omdal – AP 
Bitten Fugelsnes – AP Kjell Fredriksen – FrP Solveig Ege Tengesdal – KrF 
Sigvald Nodland – SP Morten Haug – KrF Knut Pettersen – AP 
Tor Inge Rake – V   
 
Følgende medlemmer hadde forfall: 
Inghild Vanglo – AP Liv Tone Øiumshaugen – H Wenche H. Andersen – FrP 
 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Arne Stapnes – H  Tommy Bjellås – FrP   
 
Følgende varamedlemmer møtte i enkeltsak(er): 
 
Følgende fra administrasjonen/andre møtte: 
Rådmann Ketil Helgevold, kommunalsjef levekår Kåre Ingvar Helland. 
 
Merknader til møtet: 

 Møtet ble satt etter avsluttet formannskapsmøte. 
 Det var kun 12 medlemmer i møtet. 
 Det ble satt møte i særskilt klagenemnd etter avsluttet valgstyremøte. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Terje Jørgensen jr.  
Ordfører Leif E. Broch 
 Sekretariatsleder 

 EIGERSUND KOMMUNE 
Valgstyret 



Utvalgets faste medlemmer/varamedlemmer (13): 
 
Arbeiderpartiet (4):  Knut Pettersen, Unn Therese Omdal, Inghild Vanglo, Bitten Fugelsnes 
 Vara i rekkefølge:   Thor Kristian Klepp, Rolf Magne Skogen, Sissel Voilås, Bjørn Reidar 
  Berentsen, Ruth Kari Ludvigsen Fiske 

 
Fremskrittspartiet (2): Wenche Haffnes Andersen, Kjell Fredriksen 
 Vara i rekkefølge:  Per Hovland, Arnfinn Havsø, Tommy Bjellås, Roald Eie 
 
Høyre (3):  Ordfører Terje Jørgensen Jr., Leif Erik Egaas, Liv Tone Øiumshaugen 
 Vara i rekkefølge:   Arne Stapnes, Kjell Vidar Nygår, Astrid Hetland Robertson,  
  Bjørn Carlsen, Arne Dirdal 
 
Kristelig Folkeparti (2): Varaordfører Solveig Ege Tengesdal, Morten Haug 
 Vara i rekkefølge:   Bente Skåra Gundvaldsen, Arne Geir Ege, Edmund Iversen 
 
Senterparti (1): Sigval Bernt Nodland 

Vara i rekkefølge:  Birger Røyland  
 
Venstre (1): Tor Inge Rake  

Vara i rekkefølge:  Brit L. Kvassheim.  
 
 
 
Saksliste: 

Sak nr. Sakstittel L 

001/11 
Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget i Eigersund kommune 
2011. 

 

002/11 Kunngjøringer for kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011.  

003/11 Utlegging av manntall Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011.  

004/11 
Forhåndsstemmegivning til Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 
2011. 

 

005/11 
Stemmesteder og åpningstider ved gjennomføringen av 
kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011. 

 

006/11 
Prøving av forhåndsstemmer til Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 
2011. 

 

007/11 
Oppnevning av stemmestyrer for kommunestyrevalget og 
fylkestingvalget 2011 - prinsippsak. 

 

008/11 
Gjennomføring av fintelling - Kommunestyrevalget og fylkestingvalget 
2011 

 

009/11 Referatsaker til valgstyrets møte 23.5.2011.  

010/11 Spørsmål/orienteringer i valgstyrets møte 23.5.2011.  

 
 
 
 



001/11: Godkjenning av valglister til Kommunestyrevalget i 
Eigersund kommune 2011.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.05.2011: 
 
Følgende lister godkjennes til kommunestyrevalget 2011: 

- Det Norske Arbeiderpartiet 
- Fremskrittspartiet 
- Høyre 
- Kristelig Folkeparti 
- Senterpartiet 
- Sosialistisk Venstreparti 
- Venstre 

 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
 Nye dokumenter i saken:  

- Valglistene slik de er lagt ut til offentlig ettersyn. 
- Notat fra politisk sekretær Irne Hayde Randen – Søknad om fritak fra å stå som 
listekandidat til kommunestyrevalget 2011 – Jenny Theree Nybo, Hyvingevn. 19, 4370 
Egersund. (JpID: 11/15021) 

 
Rådmannen endret sin innstilling slik: Søknad fra Jenny Therese Nybo om fritak fra å stå 
som listekandidat til kommunestyrevalget 2011 på Fremskrittspartiets liste innvilges. 

~ o ~ 
  
Votering: 
Rådmannens innstilling med tillegg enstemmig vedtatt.  
 
 
V-001/11 Vedtak: 

 
1. Følgende lister godkjennes til kommunestyrevalget 2011: 

- Det Norske Arbeiderpartiet 
- Fremskrittspartiet 
- Høyre 
- Kristelig Folkeparti 
- Senterpartiet 
- Sosialistisk Venstreparti 
- Venstre 

 
2. Søknad fra Jenny Therese Nybo om fritak fra å stå som listekandidat til 

kommunestyrevalget 2011 på Fremskrittspartiets liste innvilges. 
 

Listen fra Fremskrittspartiet endres i samsvar med valgforskriftens § 15 (2) ved at den 
tillitsvalgte for listen bestemmer om det skal settes inn en ny kandidat på den ledige 
plassen. Alternativt kan listen suppleres med et nytt navn nederst, slik at de øvrige 
kandidater rykker opp i uforandret rekkefølge. 

 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen.   
 



 

002/11: Kunngjøringer for kommunestyrevalget og fylkestingvalget 
2011.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2011: 
 
Kunngjøringer om valget gjøres enten ved kunngjøring til den enkelte husstand eller i Dalane 
Tidende, samt på kommunens internettsider. 
 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
V-002/11 Vedtak: 
 

Kunngjøringer om valget gjøres enten ved kunngjøring til den enkelte husstand eller i 
Dalane Tidende, samt på kommunens internettsider. 

 
Vedtaket er enstemmig.     
 
 

003/11: Utlegging av manntall Kommunestyrevalget og 
fylkestingvalget 2011.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2011: 
 
Manntallet for kommunestyret og fylkestingsvalget 2011 legges ut på følgende steder: 

-  Hovedbiblioteket:  Hovedmanntallet 
-  Rådhuset     Hovedmanntallet 

 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
V-003/11 Vedtak: 
 

Manntallet for kommunestyret og fylkestingsvalget 2011 legges ut på følgende steder: 
-  Hovedbiblioteket:  Hovedmanntallet 
-  Rådhuset     Hovedmanntallet 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 



004/11: Forhåndsstemmegivning til Kommunestyrevalget og 
fylkestingvalget 2011.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 05.05.2011: 
 

1. Forhåndsstemmegivning gjennomføres i regi av valgsekretariatet. 
 

2. Forhåndsstemmegivning gjennomføres på følgende steder i tiden mandag 10. august 
til og med fredag 11. september: 
- På rådhuset, innenfor kontortiden på hverdager kl 0800-1500.  
- I hovedbibliotekets lokaler, innenfor åpningstidene. Kostnadene til lørdagsåpent 

bibliotek dekkes over valgbudsjettet. 
  
3. Oppnevning av stemmemottakere til å gjennomføre forhåndsstemmegivning, 

delegeres til sekretær for valgstyret. 
 

4. Det gjennomføres forhåndsstemmegivning påfølgende steder: 
- SUS, avd Egersund sykehus/ Lagård sykehjem, Lagård Bo- og servicesenter, 

Dalane Distriktspsykiatrisk senter. 
- Kjerjaneset Bo- og servicesenter. 
- Lundeåne Bo- og servicesenter. 
- Dalane Videregående skole. 
- Aarstadtunet borettslag. 

 
Praktisk gjennomføring, kunngjøring, tidspunkter mv. delegeres til sekretær for 

 valgstyret. 
 

5. Søknader om få å avgi forhåndsstemme der velgeren oppholder seg, må være 
valgstyret, ved sekretær for valgstyret, i hende onsdag 7.9.2011, innen kl 1500. 

 
Sekretær for valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre slike søknader. 

 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
V-004/11 Vedtak: 
 

1. Forhåndsstemmegivning gjennomføres i regi av valgsekretariatet. 
 

2. Forhåndsstemmegivning gjennomføres på følgende steder i tiden mandag 10. august til 
og med fredag 11. september: 
- På rådhuset, innenfor kontortiden på hverdager kl 0800-1500.  
- I hovedbibliotekets lokaler, innenfor åpningstidene. Kostnadene til lørdagsåpent 

bibliotek dekkes over valgbudsjettet. 
  
3. Oppnevning av stemmemottakere til å gjennomføre forhåndsstemmegivning, delegeres 

til sekretær for valgstyret. 
 



4. Det gjennomføres forhåndsstemmegivning påfølgende steder: 
- SUS, avd Egersund sykehus/ Lagård sykehjem, Lagård Bo- og servicesenter, 

Dalane Distriktspsykiatrisk senter. 
- Kjerjaneset Bo- og servicesenter. 
- Lundeåne Bo- og servicesenter. 
- Dalane Videregående skole. 
- Aarstadtunet borettslag. 

 
Praktisk gjennomføring, kunngjøring, tidspunkter mv. delegeres til sekretær for 

 valgstyret. 
 

5. Søknader om få å avgi forhåndsstemme der velgeren oppholder seg, må være 
valgstyret, ved sekretær for valgstyret, i hende onsdag 7.9.2011, innen kl 1500. 

 
Sekretær for valgstyret delegeres myndighet til å avgjøre slike søknader. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

005/11: Stemmesteder og åpningstider ved gjennomføringen av 
kommunestyrevalget og fylkestingvalget 2011.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2011: 
 
1. Valglokaler og åpningstider for gjennomføring av kommunestyret og fylkestingsvalget 

2011 blir slik: 
 

Krets 01 Egersund   Lundeåne bo- og servicesenter kl. 09.00 - 21.00 
Krets 02 Lagård   Lagård Bo- og Servicesenter  kl. 09.00 - 21.00 
Krets 03 Helleland   Helleland Grendahus   kl. 12.00 - 21.00 
Krets 04 Hellvik   Hellvik skole    kl. 12.00 - 21.00 
Krets 05 Eigerøy   Eigerøy Arbeidskirke    kl. 09.00 - 21.00 
Krets 06 Husabø/Rundevoll Egersundshallen   kl. 09.00 - 21.00  

 
2. Valglokaler organiseres som tidligere.  
 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
V-005/11 Vedtak: 
 

1. Valglokaler og åpningstider for gjennomføring av kommunestyret og fylkestingsvalget 
2011 blir slik: 

 
Krets 01 Egersund  Lundeåne bo- og servicesenter kl. 09.00 - 21.00 
Krets 02 Lagård  Lagård Bo- og Servicesenter  kl. 09.00 - 21.00 
Krets 03 Helleland  Helleland Grendahus   kl. 12.00 - 21.00 
Krets 04 Hellvik   Hellvik skole    kl. 12.00 - 21.00 
Krets 05 Eigerøy  Eigerøy Arbeidskirke    kl. 09.00 - 21.00 
Krets 06 Husabø/Rundevoll Egersundshallen   kl. 09.00 - 21.00  



 
2. Valglokaler organiseres som tidligere.  

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

006/11: Prøving av forhåndsstemmer til Kommunestyrevalget og 
fylkestingvalget 2011.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 10.05.2011: 
 
1. Valgstyrets leder og nestleder sammen med Knut Pettersen (AP), oppnevnes som 

arbeidsutvalg med fullmakt til å endelig godkjenne kurante forhåndsstemmer.  
 
2. Valgstyrets sekretær gis fullmakt til å "foreløpig"-godkjenne kurante forhåndsstemmer.  

 
Disse forhåndsstemmer legges fram for arbeidsutvalget for endelig godkjenning. 

 
3. Arbeidsutvalget innstiller til valgstyret der det er tvil om hvorvidt 

forhåndsstemmegivninger skal godkjennes i henhold til valglovens bestemmelser.  
 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
V-006/11 Vedtak: 
 

1. Valgstyrets leder og nestleder sammen med Knut Pettersen (AP), oppnevnes som 
arbeidsutvalg med fullmakt til å endelig godkjenne kurante forhåndsstemmer.  

 
2. Valgstyrets sekretær gis fullmakt til å "foreløpig"-godkjenne kurante forhåndsstemmer.  

 
Disse forhåndsstemmer legges fram for arbeidsutvalget for endelig godkjenning. 

 
3. Arbeidsutvalget innstiller til valgstyret der det er tvil om hvorvidt 

forhåndsstemmegivninger skal godkjennes i henhold til valglovens bestemmelser.  
 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

007/11: Oppnevning av stemmestyrer for kommunestyrevalget og 
fylkestingvalget 2011 - prinsippsak.  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2011: 
 
1. Listekandidater oppnevnes ikke som medlemmer i stemmestyret, som valgfunksjonær 

eller som stemmemottakere ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011. 
 



2. Det søkes å sette sammen stemmestyrene med utgangspunkt i de eksisterende og 
tidligere stemmestyrene, supplert med kommunalt ansatte så langt som praktisk mulig og 
det søkes også å rekruttere vanlige borgere til stemmestyrene. 

 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
V-007/11 Vedtak: 
 

1. Listekandidater oppnevnes ikke som medlemmer i stemmestyret, som valgfunksjonær 
eller som stemmemottakere ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2011. 

 
2. Det søkes å sette sammen stemmestyrene med utgangspunkt i de eksisterende og 

tidligere stemmestyrene, supplert med kommunalt ansatte så langt som praktisk mulig 
og det søkes også å rekruttere vanlige borgere til stemmestyrene. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 
 

008/11: Gjennomføring av fintelling - Kommunestyrevalget og 
fylkestingvalget 2011  
 

Rådmannens forslag til vedtak 15.05.2011: 
 

1. Grovtelling av valgtingsstemmene gjøres i kretsene valgdagen. Valgmateriellet 
overleveres til valgstyret på rådhuset valgdagen. 

 
2. Fintelling av valgtingsstemmer for kommunestyre og fylkestingsvalget 2011 foretas 

på rådhuset dagen etter valgdagen. 
 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
  
 
V-008/11 Vedtak: 
 

1. overleveres til valgstyret på rådhuset valgdagen. 
 

2. Fintelling av valgtingsstemmer for kommunestyre og fylkestingsvalget 2011 foretas på 
rådhuset dagen etter valgdagen. 

 
Vedtaket er enstemmig.  
 



 

009/11: Referatsaker til valgstyrets møte 23.5.2011.  
 

Referatsaker som legges frem for utvalget 18.05.2011: 
 
Sakene legges frem uten innstilling/merknad fra administrasjonen. 

Nr Dok.ID  Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 

1 11/13065 I 14.04.2011 
Det kongelige 
kommunal - og 
regionaldepartement 

Kommunestyrevalget og 
fylkestingvalget 2011 - 
tilrettelegging for 
stemmegivning 

2 11/10994 I 24.03.2011 
Det kongelige 
kommunal - og 
regionaldepartement 

Kommune - og 
fylkestingsvalget 2011 - 
Behandling av lovforslag 
Prop.64 L (2010-2011) 

3 11/10100 I 22.03.2011 
Det kgl. kommunal- 
og 
regionaldepartement 

Endringer i valgforskriften - 
høring 

 
 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
 
 
V-009/11 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
 
 

010/11: Spørsmål/orienteringer i valgstyrets møte 23.5.2011.  
 

Spørsmål/orienteringer i møtet 18.05.2011: 
 
 
23.05.2011 Valgstyret 
 
Møtebehandling: 
Det var ingen spørsmål/orienteringer i møtet. 
 
 
Votering: 
 
 
V-010/11 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 
  



 
 
 
 
 
 


