HITRA KOMMUNE

Fillan den 27.04.2021
Medlemmer og varamedlemmer av
Hitra valgstyre

Innkalling til møte i Hitra valgstyre
Medlemmene kalles med dette inn til møte i
Hitra rådhus - Kommunestyresalen 04.05.2021 etter formannskapsmøtets slutt
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall
bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no
Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på
sakslisten, skal melde fra om dette til kommunedirektør i god tid slik at dette kan klargjøres før
møtet.

Spørsmål meldes kommunedirektør.

E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Bankgiro:
4223.59.80139
Internett: www.hitra.kommune.no
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Skattekonto:
7855.05.16178

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker Til Behandling
PS 3/21

Valg 2021 - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 Tidligstemmer og Forhåndsstemmer

PS 4/21

Godkjenning av protokoll for dagens møte
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Saker Til Behandling

PS 3/21 Valg 2021 - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 Tidligstemmer og Forhåndsstemmer
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Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Administrasjon

011
2020/4118-10
Bjarne Nygård
23.04.2021

Valg 2021 - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - Tidligstemmer
og Forhåndsstemmer
Utvalg
Hitra valgstyre

Møtedato
04.05.2021

Utvalgsaknr.
3/21

Vedlegg:

Innstilling:

1. Tidligstemming foregår ved Hitra rådhus f.o.m. 1. juli t.o.m. 9. august.
 Åpningstid:
alle hverdager
08:00 – 15:00
2. Forhåndsstemming foregår ved Hitra rådhus og Hitra bibliotek f.o.m. 10. august t.o.m.
10. september.
 Åpningstid Hitra rådhus:
alle hverdager
08:00 – 15:00
10. september
08:00 – 18:00
 Åpningstid Hitra bibliotek: mandag – fredag
10:00 – 17:00
Lørdager
10:00 – 14:00
3. Det tas imot forhåndsstemmer ved Guri Kunna vgs. I samband med skolevalget.
4. Hjemmestemming ved institusjoner foregår ved:
 Hitra sykehjem onsdag 8. september
 Blåfjell borettslag torsdag 9. september

10:00 – 14:00
10:00 – 14:00

5. Hjemmestemming foregår fredag 10. september etter avtale. Siste frist for å søke om
hjemmestemming er onsdag 8. september.

Ingjerd Astad
Kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Rådhusveien 1
7240 Hitra

Org.nr.: 938 772 924
Bankkonto: 4223 59 80139
Skattekonto: 6345.06.16178

Bjarne Nygård
Politisk konsulent
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Telefon: 72 44 17 00
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Sammendrag
13. september skal det gjennomføres stortings- og sametingsvalg. I forkant av selve valgdagen skal det
tas imot tidligstemmer og forhåndsstemmer.
Valgstyret bes i denne saken om å vedta følgende:
 Plassering og åpningstid for mottak av tidligstemmer.
 Plassering og åpningstid for mottak av forhåndsstemmer.
 Frist for å søke om ambulerende forhåndsstemming, også kalt hjemmestemming.
Saksopplysninger
Valgloven § 8-3 og valgforskriften § 26 stiller krav om at stemmegivningen skal foregå i et egnet og
tilgjengelig lokale der velgerne kan ta seg inn uten hjelp. Særlig nevnes det at blinde og svaksynte
velgere skal kunne avgi stemme uten å måtte be om hjelp. Valghåndboken 2021, kapitler 10.3.3.1 og
10.3.3.2 beskriver nærmere hva som menes med egnethet og tilgjengelighet. Her står det at
stemmegivning fortrinnsvis skal foregå i offentlige lokaler. Lokaler der det foregår aktivitet med
kommersielt preg bryter med kravet om at stemmegivingen skal foregå i rolige og verdige former. Dette
er ikke til hinder for at kjøpesentre og lignende steder benyttes til stemmelokasjoner, men det må
tilrettelegges og helst i et eget lokale. Lokalene skal også være tilgjengelige. Både i form av at
rullestolbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne kan ta seg inn i lokalene uten hjelp. Og at det skal
være gode muligheter for parkering og busstopp i nærområdet.
Tidligstemming foregår fra 1. juli til 9. august. Valgstyret bestemmer åpningstidene for
tidligstemmeperioden. Valgstyret kan også bestemme om det skal være ett lokale med faste
åpningstider, eller at tidligstemmer kun skal tas imot ved spesifikke henvendelser fra velgere.
Tidligstemming er et tilbud for velgere som oppholder seg innenriks i tidligstemmeperioden, men som
ikke har mulighet til å stemme hverken i forhåndsstemmeperioden eller på selve valgdagen 13.
september. Dette er et tilbud som blir lite brukt. I 2017 ble det i hele Sør-Trøndelag fylke avgitt totalt
525 tidligstemmer.
Den ordinære forhåndsstemmingen foregår fra 10. august til 10. september. Dette er åpent for alle
med stemmerett. Valgstyret bestemmer lokaler for forhåndsstemmeperioden og åpningstider for disse.
Valgloven § 8-3, andre ledd, spesifiserer at kommunen skal foreta mottak av forhåndsstemmer på
helse- og omsorgsinstitusjoner og ellers andre steder der valgstyret beslutter at det skal mottas
forhåndsstemmer. Valgloven spesifiserer ikke noe klokkeslett for forhåndsstemming, så lokalene kan
potensielt være åpne fra klokken 00:00 den 10. august til klokken 23:59 den 10. september. Ved valget
2019 ble det avgitt 753 forhåndsstemmer, og i 2017 var det avgitt 761 forhåndsstemmer.
Ved de siste to valgene var valgdeltakelsen som følger:
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 Storting- og sametingsvalg 2017
Stemmekrets
oppslutning Velgere Ikke avgitt Oppslutning Velgere Ikke avgitt
Hele kommunen
57,2 %
4 014
1 718
72,8 %
3 120
849
Akset/Kvammen/Strand
56,6 %
811
352
74,8 %
690
174
Forsnes/Helsøysund
59,2 %
262
107
64,5 %
234
83
Asmundvåg/Hopsjø
62,1 %
338
128
76,8 %
319
74
Dolmøy/Barman
49,9 %
487
244
68,5 %
419
132
Fjellværsøy/Knarrlagsund
54,5 %
490
223
76,7 %
382
89
Ansnes/Fillan
58,5 %
1 358
564
72,7 %
1 066
291
Sundlandet
64,7 %
255
90
Vurdering
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For tidligstemmingen 1. juli – 9. august foreslår kommunedirektøren at stemmene tas imot i rådhusets
åpningstider. Dette grunnet at det er få brukere av denne stemmemetoden, og dermed lite å hente i
form av økt valgoppslutning ved å utvide åpningstiden.
For den ordinære forhåndsstemmingen 10. august til 10. september foreslår kommunedirektøren å
videreføre ordningen med Hitra rådhus og Hitra bibliotek tar imot forhåndsstemmer i åpningstiden.
Dette gjør det mulig å forhåndsstemme i Fillan sentrum alle hverdager 08:00 - 17:00 og lørdager 10:00 14:00 uten behov for betydelige ekstraressurser. Kommunedirektøren innstiller også på en lengre
åpningstid ved rådhuset den siste fredagen med forhåndsstemming, 10. september.
Kommunedirektøren foreslår å ta imot forhåndsstemmer på Hitra sykehjem 8. september, og Blåfjell
borettslag 9. september. Valgloven krever at det tas imot forhåndsstemmer på sykehjemmet. Det er
ikke et lovpålagt krav å ta imot forhåndsstemmer ved Blåfjell borettslag, men kommunen har hatt gode
erfaringer med å gjennomføre dette tidligere.
For de øvrige velgere som grunnet helse eller andre årsaker ikke kan komme til stemmelokaler; hverken
ved tidligstemming, forhåndsstemming eller valgdag; gjennomføres ambulerende forhåndsstemming,
også kjent som hjemmestemming. Den ambulerende forhåndsstemmingen gjennomføres 10.
september ved at stemmemottakere kjører hjem til personer i kommunen som har fått innvilget dette.
Velgere som ønsker ambulerende forhåndsstemming må søke innen en frist satt av valgstyret.
Kommunedirektøren foreslår 8. september som frist. Velgere kan søke ved å sende en forespørsel via epost til postmottaket, eller via telefon til kommunens sentralbord.
Når Guri Kunna vgs. skal gjennomføre skolevalget foreslår kommunedirektøren at det skal settes opp en
lokasjon for forhåndsstemmer på skoleområdet. Guri Kunna vgs. har ikke avgjort hvordan de skal
gjennomføre skolevalget enda. De har tidligere samlet elevene på enten Hitra eller Frøya ved
gjennomføring av skolevalg, men dette kan bli annerledes i år grunnet hensyn til smittevern. Det skal
være gjennomførbart uavhengig av den nøyaktige formen Guri Kunna kommer til å ha på skolevalget.
Skolevalget er anbefalt å gjennomføres 6. og 7. september, men kan også avholdes innenfor 30. august
og 3. september. Stemmelokalet som settes opp vil være et ordinært forhåndsstemmelokale som kan
ta imot stemmer fra alle stemmeberettigete, også personer som stemmer for andre kommuner enn
Hitra.
Kommunedirektøren har også sett på muligheten for å ta imot forhåndsstemmer på kjøpesenter og
lignende i kommunen. Det er mulig og lovlig å gjennomføre dette dersom valgstyret vedtar det. Men
det anbefales ikke grunnet kravene som stilles til lokasjoner for stemmegivning.
Med bakgrunn i ovennevnte vurdering innstiller Kommunedirektøren på følgende åpningstider for
Stortings- og Sametingsvalget 2021 i Hitra kommune:
1. Tidligstemming foregår ved Hitra rådhus f.o.m. 1. juli t.o.m. 9. august.
 Åpningstid:
alle hverdager
08:00 – 15:00
2. Forhåndsstemming foregår ved Hitra rådhus og Hitra bibliotek f.o.m. 10. august t.o.m. 10.
september.
 Åpningstid Hitra rådhus:
alle hverdager
08:00 – 15:00
10. september 08:00 – 18:00
 Åpningstid Hitra bibliotek:
mandag – fredag
10:00 – 17:00
Lørdager
10:00 – 14:00
3. Det tas imot forhåndsstemmer ved Guri Kunna vgs. I samband med skolevalget.
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4. Hjemmestemming ved institusjoner foregår ved:
 Hitra sykehjem onsdag 8. september
 Blåfjell borettslag torsdag 9. september

10:00 – 14:00
10:00 – 14:00

5. Hjemmestemming foregår fredag 10. september etter avtale. Siste frist for å søke om
hjemmestemming er onsdag 8. september.
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PS 4/21 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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