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Nesset kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2012/539-14

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Valgstyret 1/13 16.05.2013

Stortingsvalg 2013 - stemmelokaler og stemmetid

Rådmannens innstilling

Ved valget 2013 benyttes følgende lokaler som stemmelokaler:

Krets Stemmelokale
01 Nordstranda Ranvik bygdahus
03 Osmarka Gussiås bedehus
04 Rød/Tjelle Rød bedehus
05 Eidsvåg Eidsvåg bedehus
06 Eidsøra Eidsøra skole
07 Raudsand Rausand samfunnshus
08 Boggestranda Bugge forsamlingshus
09 Eresfjord Eresfjord bedehus
12 Eikesdal Eikesdal skole
14 Vistdal Myklebostad bedehus

Som beredskapslokale for Eidsvåg krets godkjennes kommunestyresalen i kommunehuset. 
Beredskapslokaler for de øvrige kretsene er stemmelokalet i nærmeste krets eller den kretsen som er 
mest hensiktsmessig å flytte stemmelokalet til. 
Valgstyret har myndighet til å avgjøre flytting av lokale.

Åpningstider for valglokalene skal være:

Eidsvåg krets søndag kl 1300 – 1800
mandag kl 0900 – 1300 og kl 1700 – 2000

Øvrige kretser mandag kl 0900 – 1300 og kl 1700 – 2000



Saksopplysninger

I valgloven heter det:
§ 9-3. Tid og sted for stemmegivningen
(1) Kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, avgjør hvor mange stemmekretser
kommunen skal deles inn i. Folkeregistermyndigheten skal orienteres om endringer i
stemmekretsinndelingen innen 31. mars i valgåret.
(2) Valgstyret bestemmer hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for
stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.
(3) Valgstyret kunngjør tid og sted for stemmegivningen.

Ved valget 2009 ble følgende stemmelokaler benyttet:

Krets Stemmelokale
01 Nordstranda Ranvik bygdahus
03 Osmarka Gussiås bedehus
04 Rød/Tjelle Rød bedehus
05 Eidsvåg Eidsvåg bedehus
06 Eidsøra Eidsøra skole
07 Raudsand Rausand samfunnshus
08 Boggestranda Bugge forsamlingshus
09 Eresfjord Eresfjord bedehus
12 Eikesdal Eikesdal skole
14 Vistdal Myklebostad bedehus

Åpningstider for valglokalene var:

Eidsvåg krets søndag kl 1300 – 1800
mandag kl 0900 – 1300 og kl 1700 – 2000

Øvrige kretser mandag kl 0900 – 1300 og kl 1700 – 2000

Ved vurdering av lokaler bør man være klar over valgforskriften som bl.a inneholder følgende
paragrafer:

§ 30. Valglokalet
Ved avgjørelsen av hvilke lokaler som skal benyttes og ved tilretteleggingen for
velgerne på valgtinget gjelder § 26 tilsvarende.
§ 26. Valglokalene
(1) Valgstyret skal legge forhåndsstemmegivningen til lokaler som er lett tilgjengelige
og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. Andre lokaler skal ikke
benyttes med mindre særlige grunner foreligger.
(2) Ved tilrettelegging for forhåndsstemmegivning i valglokalene, skal det legges vekt
på god tilgjengelighet for alle velgere. Blinde og svaksynte velgere skal kunne avgi
stemme uten å måtte be om hjelp.

Andre lokaler kan bare benyttes dersom særlige grunner foreligger. I valghåndbokens pkt 12.3.2 heter
det bl.a. ”Det skal legges en streng vurdering til grunn når en skal vurdere om vilkåret for å benytte
andre lokaler er oppfylt”.

Det er ikke registrert ønsker om endret åpningstid på valglokalene.



Vurdering

Saksbehandleren kjenner valglokalene for dårlig til å vurdere om tilgjengeligheten er tilfredsstillende,
og om det er alternative lokaler som kan brukes isteden.
Kommunen bør ha klarlagt minst ett beredskapslokale i tilfelle brann eller andre utforutsatte hendelser. 
Valgdagen(e) kan ikke flyttes så reserveløsninger bør være klargjort på forhånd. Det foreslås at 
kommunestyresalen i rådhuset godkjennes som reservelokale for Eidsvåg krets. Ved behov for 
reservelokaler i de andre kretsene ser en at det kan være løsning at valget flyttes til nærmeste krets 
eller til den kretsen det er mest hensiktsmessig å flytte valglokalet. Valgstyret bør tildeles myndighet 
til flytting av stemmelokale.
Den enkelte stemmestyreleder har ansvar for å inngå avtale om disponering og leie av valglokalet i sin 
valgkrets.

Økonomiske konsekvenser

Det betales leie av lokalene og en beregner dette til ca. kr 12 – 15.000.

Betydning for folkehelse
Valgforskriften er tydelig på at valglokaler skal være lett tilgjengelig for alle og at alle skal kunne 
komme seg inn i stemmelokalet og avgi stemme uten hjelp fra andre. Dette har betydning for 
menneskets integritet. 



Nesset kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2012/539-15

Saksbehandler: Bjørn Stensjø

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Valgstyret 2/13 16.05.2013

Stortingsvalget 2013 - Valg av stemmestyrer

Rådmannens innstilling

Rådmannen gir ikke tilråding ved kandidatvalg.

Saksopplysninger

I valglovens § 4 – 2 heter det

§ 4-2. Stemmestyrer

      Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Kommunestyret kan delegere 
oppnevningen av stemmestyrer til valgstyret. 

I delegasjonsreglementet vedtatt 04.11.09 heter det under pkt 3.4.4 Myndighet i forhold til særlover
bl.a.:

Valgloven av 28. juni 2003
Formannskapet er delegert all myndighet som det er lovlig adgang til å delegere og fatte 
nødvendige vedtak i medhold av valgloven av 28.juni 2003.

Fra 01.01.2012 kom følgende inn i valglovens § 14:
Reglene om hvem som kan oppnevnes som stemmemottakere til forhåndsstemmegivningen, og 
som medlemmer av stemmestyrene, ble endret i 2011. 

1. Valgloven § 8 -2 (3) fastsetter: 
Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke oppnevnes til 
stemmemottaker i vedkommende kommune. Kandidat som er oppført på valgliste ved 



stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i 
vedkommende fylke. 

2. Valgloven § 9-3 (4) fastsetter: 
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. 

3. Kommuneloven § 14 nr. 4 fastsetter følgende begrensning når det gjelder valg til 
stemmestyrene: 
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. 

I forarbeidene til lovendringene – Prop 64 L (2010 – 2011) – uttaler departementet: 
Departementet understreker at det kun er personer som selv stiller til valg i det aktuelle valget, 
og ikke politikere generelt, som omfattes av en eventuell begrensning

Ved valget i 2011 var følgende valgt til stemmestyrene:

Krets  01  Nordstranda:
Hans A. Ranvik, leder
Kolbjørn Klokseth, nestleder  
May Britt Barstein
Per Holen

Varamedlem: Heidi Skjørsæther

Krets  03  Osmarka:
Torstein Gussiås, leder
Kjellrun Solli, nestleder
Kari Gussiås
Odd Idar Bakken

Varamedlem: Johanne Silseth Bakken

Krets  04  Rød/Tjelle:
Lars Kristian Kvernberg, leder
Sigrid Tjelle, nestleder
Kari Haga Sølvik
Per Olav Bjerkeset

Varamedlem: Per Arthur Mittet

Krets  05  Eidsvåg:
Svein A. Roseth, leder
Synnøve Stubø Molton, nestleder
Anne Marie Aasen
Svein Farstad
Kari Morewood



Stein Håvard Meisingset

Varamedlem: Aina Trælvik Remmen
Per Magne Brakstad

Krets  06  Eidsøra:
Eva T.Kvernberg, leder
Torbjørg Bugge, nestleder
Perly Grande Eikås
Kåre Toven

Varamedlem: Lars Vassli

Krets  07  Raudsand:
Sissel Høsteng Botnvik, leder
Tone Elin Berg, nestleder
Otto Nyland
Tor Olav Sjøli
Rønnaug Bergljot Bersås

Varamedlem: Vigdis Aandalen Bersås

Krets  08  Boggestranda:
Brit Karin Wågbø, leder
John Walseth, nestleder
Knut Arne Bugge
Sissel Ebbesen Bugge
Paul Ellingseter

Varamedlem: Knut Erik Alme

Krets  09  Eresfjord:
Mellvin Steinsvoll, leder
Per Einar Strand, nestleder
Gunvor Rekdal
Magne Reitan
Henning Øverås

Varamedlem: Linda Viken Lied

Krets  12  Eikesdal:
Torbjørn Utigard, leder
Sigrid Britt Nielsen, nestleder
Ingeborg Finset
Jon Sæter

Varamedlem: Bjarne Sæter

Krets  14  Vistdal:
Per Gunnar Lange, leder
Sissel Hagbø, nestleder
Ole Henrik Rindli 



Sidsel Rindli
Tor Steinar Lien

Varamedlem: Frank Sandnes

Per Olav Bjerkeset har vært i stemmestyret for Rød/Tjelle, men har nå flyttet fra kretsen og ønsker å 
bli fritatt.

Vurdering

Etter teksten er det formannskapet som er delegert myndighet. Det er imidlertid ganske sikkert at det 
nå er meningen at det er valgstyret som skal ha denne myndigheten. Årsaken er at det opprinnelig var 
formannskapet som var valgstyre, men dette ble utvidet slik at alle partier i kommunestyret skulle være 
representert i valgstyret. Dersom det fra politisk hold ønskes at dette skal formaliseres, må saken opp i 
kommunestyret.

Endringer i valgloven ang. hvem som kan utnevnes til stemmestyremedlemmer eller stemmemottakere 
må tas til følge ved gjennomgang av tidligere års stemmestyrer og utnevnelse av nye.

Bjerkeset har vært medlem de siste to og møtte som vara ved valget i 2009. I kommunelovens § 14 , 1 
c) står det bl.a.:

Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende 
organ de siste fire år.

Selv om han ikke har vært medlem i fire år, har han tjenestegjort i fire år, og skulle dermed kvalifisere 
til fritak.  

At han har flyttet til en annen krets er ikke avgjørende.

Økonomiske konsekvenser

Ingen spesielle

Betydning for folkehelse
Ingen spesiell



Nesset kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2012/539-19

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Valgstyret 3/13 16.05.2013

Fastsettelse av steder for utlegging av manntall ved Stortingsvalget og 
Sametingsvalget 2013.

Rådmannens forslag til vedtak

I medhold av valgloven § 2-6 skal valgstyret legge manntallet ut til offentlig ettersyn så snart det
lar seg gjøre. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen på følgende fastsatte steder:
Valgstyret kunngjør tid og sted for utleggingen og opplyser også om adgangen til og
fremgangsmåten for å kreve feil rettet.

Manntallet ved valget for 2013 legges ut til offentlig ettersyn slik:
01 Nordstranda servicekontoret, kommunehuset, 6460 Eidsvåg
03 Osmarka servicekontoret, kommunehuset, 6460 Eidsvåg
04 Rød/Tjelle servicekontoret, kommunehuset, 6460 Eidsvåg
05 Eidsvåg servicekontoret, kommunehuset, 6460 Eidsvåg
06 Eidsøra servicekontoret, kommunehuset, 6460 Eidsvåg
07 Raudsand servicekontoret, kommunehuset, 6460 Eidsvåg
08 Buggestranda servicekontoret, kommunehuset, 6460 Eidsvåg
09 Eresfjord Coop Eresfjord BA, 6470 Eresfjord
12 Eikesdal Coop Eresfjord BA, 6470 Eresfjord 
14 Vistdal Coop Vistdal BA, 6364 Vistdal

Saksopplysninger
Manntallet skal ligge ute til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre og fram til og med
valgdagen på de steder som valgstyret bestemmer, jfr valgloven § 2-6.
Valgstyret skal før utleggelsen kunngjøre tid og sted for denne, sammen med oppfordring til
enhver å klage dersom en måtte finne ut at en selv eller noen andre med urette er ført inn i eller
utelatt fra manntallet.
Kunngjøringen skal dessuten redegjøre for den lovbestemte måten å klage på, og inneholde
opplysninger om hvor klagen skal innleveres.
Valgloven § 2-7 omfatter krav om retting og oppdatering i manntallet.



Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra
manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen.
Kravet skal være skriftlig og begrunnet og valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er
praktisk mulig.
Med bakgrunn i praksis fra tidligere valg foreslår rådmannen at manntallet utlegges på de
steder som fremgår av forslag til vedtak.
Rådmannen legger etter dette saken fram til behandling.



Nesset kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2012/539-20

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Valgstyret 4/13 16.05.2013

Fastsetting av forhåndsstemmesteder og tid samt forhåndsstemmemottakere ved 
Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013.

Rådmannens innstilling

1. Tidlig forhåndsstemming ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 gjennomføres på 
servicekontoret i perioden fra 1. juli t.o.m. 9. august, mandag – fredag fra kl 08.00 til 15.00.

2. Forhåndsstemmegivning ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013 gjennomføres på 
servicekontoret i perioden 12.08. – 6.09.13, mandag – fredag fra kl 08.00 til 15.00.

3. I medhold av valgloven § 8-3 skal det være adgang til å motta forhåndsstemmer på
følgende helse- og sosialinstitusjoner. Institusjonsvalg gjennomføres:

Nesset omsorgssenter 03.09.13 kl 10.30 – 12.00
Vistdal bofellesskap 04.09.13 kl 10.00 – 11.00

Personalet og andre velgere har anledning til å avgi stemme ved institusjonsvalget.

4. Søknad fra velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det
avholdes forhåndsstemmegivning, såkalt hjemmestemming (ambulerende stemmegivning), 
må være fremmet for valgstyret innen 03.09.13.

5. Som forhånds-, institusjons- og hjemmestemmemottakere utnevnes:
Ass. rådmann
Hildegunn Kvernberg Blø
Hege Jørstad
Vivian Høsteng
Kari Gussiås
Synnøve Molton



6. Valgstyrets sekretariat gis fullmakt til å oppnevne ytterligere forhåndsstemmemottakere
ved behov.

Valgstyrets leder og sekretær får sammen fullmakt til å justere stemmetidene dersom praktiske hensyn
tilsier det.

Saksopplysninger

Tidlig forhåndsstemming er en alternativ ordning for velgere som ikke kan stemme på forhånd i
ordinær periode innenriks og heller ikke på valgdagen. Ordningen trådte i kraft ved valget i 2009.
Tidlig forhåndsstemmegivning foregår ved servicekontoret kontor i perioden fra 1. juli t.o.m. 
9. august.
Ordinær forhåndsstemmegivning foregår i perioden fra og med 10. august i valgåret innenriks
og fra 1. juli i valgåret utenriks og på Svalbard og Jan Mayen, jfr valgloven § 8-1 første ledd.
Da 10. august i år faller på en lørdag, starter forhåndsstemmegivningen første påfølgende
hverdag; altså 12. august. Forhåndsstemmegivningen kan ikke foregå senere enn siste fredag før 
valgdagen.
Det stilles ellers krav til at valgstyret skal legge forhåndsstemmegivningen til lokaler som er lett
tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp. 
Etter valgloven § 8-3, 2. ledd skal det avholdes forhåndsstemmegivning på helse- og
sosialinstitusjoner, så som sykehus, pleiehjem, etterbehandlingshjem m.v.
Av valgforskriftens § 25 følger videre at stemmer også kan mottas hjemme hos personer som
oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonen.
I henhold til valgloven § 8-3, 6. ledd kan velgere som på grunn av sykdom eller uførhet, og som
oppholder seg utenfor institusjon og ikke kan avgi stemme der valgstyret ellers har besluttet at
det kan mottas forhåndsstemmer, etter søknad til valgstyret, avgi stemme der de oppholder
seg, såkalt hjemmestemming.
Valgstyret fastsetter selv fristen for når slik søknad må være kommet inn til kommunen, men
fristen må være satt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke før valget.
Valgstyret må kunngjøre ordningen med hjemmestemming i god tid før fristen.
Loven stiller krav om at det ved hjemmestemming og stemmegivning på institusjon
skal være to stemmemottakere tilstede, jfr § 8-4, 4. ledd. Formålet er å beskytte disse velgergruppene 
mot utidig press i forbindelse med
stemmegivningen.

Vurdering
Forhåndsstemmegivningen har tidligere vært lagt til lokalene ved servicekontoret. Tilgjengeligheten 
her er god og en har bare mottatt positive tilbakemelding. Stemmeavlukke vil bli satt opp og utskrift av 
valgkort kan foregå på en enkel og rask måte. Rådmannen er av den formening at lokalene her vil også 
i år være det mest egnede stedet for forhåndstemming. Som stemmemottakere bør ansatte ved 
servicekontoret benyttes.
Rådmannen tilrår at søknad om å få avgi forhåndsstemme på oppholdssted må være leder av
valgstyret i hende senest tirsdag 3. september.

Ambulerende stemmegivning og institusjonsstemmegivning kan ivaretas av de samme personene.
Søknad om ambulerende stemmegivning bør kunne avgjøres av leder og sekretær for valgstyret.
Ved tidligere valg har det også vært anledning for folk fra bygda å avgi forhåndsstemme ved
institusjonsvalgene. Dette har vært et tilbud som flere benyttet seg av. Dette tilbudet bør videreføres 
for bofellesskapet i Vistdal. Det er for øvrig i samsvar med valghåndboka, jfr 10.2.3.





Nesset kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2012/539-21

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Valgstyret 5/13 16.05.2013

Opptelling av forhåndsstemmer ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013.

Rådmannens innstilling

1. Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer starter mandag 09.09.09 kl 15.15 med fremmøte for
orientering kl 15.00.

2. Det legges til side 20 forhåndsstemmer.
3. Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer foretas av valgstyret.

Saksopplysninger

Valglovens § 10 – 5 (1) lyder:

§ 10-5. Foreløpig opptelling
(1) Foreløpig opptelling av stemmesedler avgitt på forhånd skal starte senest fire timer før
stemmegivningen er avsluttet ved samtlige valglokaler i kommunen, dersom dette kan skje uten
å stride mot prinsippet om hemmelig valg. I motsatt fall skal den starte så snart samtlige
forhåndsstemmegivninger er godkjent.

Valgforskriftens § 37 lyder:

§ 37. Foreløpig opptelling av forhåndsstemmegivninger
Valgstyret skal holde et visst antall forhåndsstemmegivninger utenfor den foreløpige
opptellingen og blande disse sammen med forhåndsstemmegivninger som kommer inn etter at
den foreløpige opptellingen er begynt.

Vurdering
Ved de siste valgene ble det lagt tilside 20 - 25 forhåndsstemmer før den foreløpige opptellingen



begynte. Valgstyret har stått for opptellingen. Opptellingen startet ved forrige valg kl 15.15 etter en 
kort orientering.
Tidligere praksis har fungert bra og rådmannen anbefaler at dette bør følges videre.



Nesset kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2012/539-22

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Valgstyret 6/13 16.05.2013

Utnevnelse av tellekorps ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2013.

Rådmannens innstilling

1. Opptelling av stemmer skal skje samlet for hele kommunen på kommunehuset i Eidsvåg.
2. Følgende velges til tellekorps ved valget i 2013:

Valgstyret
Lederne i stemmestyrene

Saksopplysninger
Valglovens § 10-4 (1) lyder:
Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de personer og
på den måten valgstyret har bestemt.

Vurdering
Ved tidligere kommunevalg har lederne og nestlederne i stemmestyrene vært innkalt som tellekorps.
Ved de tidligere stortingsvalgene har kun lederne av stemmestyrene vært valgt til tellekorpset. Dette 
har sammenheng med at det er mindre å gjøre ved stortingsvalg enn ved kommunevalg/ 
fylkestingsvalg. Opptellingen av stemmer har foregått samlet for alle stemmekretser på kommunehuset 
i Eidsvåg.
Tidligere praksis har fungert svært bra og rådmannen ser ingen grunn til å endre dette.



Nesset kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2012/539-24

Saksbehandler: Liv Fleischer Husby

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Valgstyret 7/13 16.05.2013

Frist for partiene til å bestille manntall i forbindelse med Stortingsvalget og 
Sametingsvalget 2013.

Rådmannens innstilling

Frist for de politiske partier som stiller liste ved valget til bestilling av manntall, settes til mandag
10. juni 2013.

Saksopplysninger
Valgforskriftens § 3 fastsetter at alle som stiller liste ved valget har, uten omkostninger, rett til
ett eksemplar av manntallet. Det er imidlertid et krav at partiene bestiller dette innen den frist
valgstyret setter. Fristen skal gjøre det mulig for valgstyret å foreta en samlet bestilling.
Loven opererer ikke lenger med en bestemt frist.
Forslagsstillerne har ikke krav på å få mer enn ett eksemplar av manntallet. Det er imidlertid
ikke noe i veien for at de kan få tilgang til flere eksemplarer, dersom de selv bærer
omkostningene knyttet til dette.

Manntallsavskrifter og eventuelt annet materiell som bygger på manntallet, kan bare brukes til
politisk formål. Det er ikke adgang til å overlate manntall til utenforstående med mindre
formålet er politisk bearbeiding. Det er heller ikke adgang til å koble manntallet til andre
offentlige registre.
Etter forskriften kan forslagsstillerne også be om oppgaver over bestemte grupper velgere, så som 
førstegangsvelgere, pensjonister og lignende dersom de selv betaler for det.

Valgstyret skal holde oversikt over utleverte manntallseksemplarer og skal se til at alle blir
levert tilbake til valgstyret innen to år.

Rådmannen finner å sette bestillingsfristen til mandag 10. juni 2013.

Vurdering av økonomiske konsekvenser
De enkelte partier må selv ta kostnader for antall manntall utover det valgloven beskriver.
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