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Arkivsak-dok. 21/00056-40 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av stemmestyreledere, nestledere og medlemmer til 
stortingsvalget 2021 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Valgstyret velger følgende til stemmestyrene for stortingsvalget 2021: 

 
Jaren krets 
 

Leder stemmestyre Martin Syversen  
Nestleder stemmestyre Robert Langseth  
Medlem stemmestyre Mary Anne Skiaker Feyling  

Gran krets 
  

Leder stemmestyre Anne Berit Holden 
Nestleder stemmestyre Forslag presenteres i valgstyremøtet 
Medlem stemmestyre Øyvind Bjølverud 

Vestre Gran krets 
  

Leder stemmestyre Kari Hanne Bisgaard 
Nestleder stemmestyre Maj-Britt Højfeldt 
Medlem stemmestyre Jørn Nysveen 

Brandbu krets 
  

Leder stemmestyre Torunn M Aalerud Hansen 
Nestleder stemmestyre Jens Olerud 
Medlem stemmestyre Mette Anita Ruud 

Bjoneroa 
  

Leder stemmestyre Kari Marie Engnæs 
Nestleder stemmestyre Lene Frydenlund 
Medlem stemmestyre Irene Jøstne 

 
2. Sak om valg av varamedlemmer til stemmestyrene legges fram til behandling i valgstyremøtet 

11.03.2021. 
 

 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
Valghåndboka 2019 Nei 
 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret             
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Oppsummering 
Valgstyret skal oppnevne stemmestyrer for de fem stemmekretsene i Gran kommune. 
Stemmestyrene består av leder, nestleder og medlemmer, og varamedlemmer. Valgerfaring er en 
stor fordel og personlig egnethet er viktig. Dette er vektlagt når administrasjonen har forespurt 
kandidater. De som er foreslått har gitt positiv tilbakemelding. Valgstyret kan velge andre 
kandidater eller utsette saken, men rådmannen anbefaler at minimum stemmestyrelederne og 
nestlederne velges av valgstyret i møtet 28.01.2021 slik at administrasjonen kan gjennomføre 
oppstartmøter, innledende opplæring og samarbeide med de valgte i de videre forberedelsene. 
Sak om valg av varamedlemmer legges fram til valgstyremøtet i mars.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyret har det overordnede ansvaret for formell og praktisk tilrettelegging og gjennomføring av 
valgene: Stortings- og sametingsvalg, og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgstyret i Gran 
kommune er delegert myndighet til å oppnevne stemmestyrer og valgfunksjonærer. Rådmannen 
viser til egen sak om forslag til endringer i reglementet vedrørende oppnevning av valgfunksjonærer. 
 
I henhold til valgloven skal det velges stemmestyre med minst tre medlemmer som skal administrere 
stemmegivningen på hvert stemmested. Stemmestyrene består av leder, nestleder og medlemmer, 
samt varamedlemmer. Varamedlemmene til stemmestyret er også valgfunksjonærer/assistenter.  
Antall stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer må tilpasses behovet i den enkelte 
stemmekrets. I vurderingen av mannskapsbehovet er det tatt hensyn til tidligere erfaringer fra 
stemmekretsene. Det er også tatt hensyn til smittevernsituasjonen i 2021. 
 
Rollene og oppgavene er beskrevet i kommunens valgrutiner og dokumentasjon for stemmestyrene. 
Disse vil bli oppdatert frem mot valget, både når det gjelder roller og oppgaver, og rutiner for å sikre 
smittevern.  
 
Kort oppsummering av rollene: 
 

Stemmestyrets rolle  
Stemmestyret har ansvaret for planlegging og gjennomføring av valget lokalt i stemmekretsen. 
Klargjøring av valglokalene, sette opp vaktlister. Transport og sikker oppbevaring av materiell 
og utstyr. Holde ro og orden i og utenfor valglokalet, og sørge for at valget gjennomføres 
formelt riktig. Informasjon, skilting og veiledning, samt passe på at velgere som behøver 
assistanse får hjelp. Stemmestyret rapporterer til valgstyret via møtebok/protokoll, og 
dokumenterer at antall sedler talt opp ved urnetelling og antall kryss i manntallet på søndag og 
på mandag. Dokumenterer også stemmesedler lagt i særskilt omslag. Sikre hemmelig valg.  
 
Stemmestyreleder skal ha den overordnede oversikten, - først og fremst være leder i 
valglokalet og sørge for at alt er under kontroll og foregår riktig. Leder må ha et overblikk over 
hele valglokalet og blant annet passe på at alle velgere går innom avkryssingsbordet med 
manntall og stempel, før de legger stemmesedler i urene. Stemmestyreleder må være fri til å 
kunne kontakte valgadministrasjonen ved behov, og må være tilgjengelig til å motta beskjeder. 
 
Valgfunksjonærenes rolle 
Valgfunksjonærene veileder velgerne ved inngangen og inne i stemmelokalet. Gir assistanse til 
dem som på grunn av alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemming behøver hjelp inne i 
stemmeavlukket. Holder ro og orden i valglokalet, slik at det er oversiktlig og ingen får lagt 
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sedlene i urnen før de er avkrysset i manntallet og har fått stempel. Holder orden på køen og 
passer på at det ikke kommer for mange inn i rommet der stemmegivningen foregår, slik at det 
blir uoversiktlig. Nytt fra valget 2021 er at valgfunksjonærene også har rollen som 
stemmemottakere, - krysser av velger i det elektroniske manntallet, stempler stemmesedlene 
og passer på at velgerne legger stemmesedlene i urna. Nytt fra 2021 er dermed at 
administrasjonens superbrukere på valgsystemet defineres som valgfunksjonærer, ikke 
stemmestyremedlemmer.  

 
Ved oppnevningen må det legges vekt på balansert fordeling mellom menn og kvinner jf. 
kommunelovens regler om valg av utvalg, og Valghåndboka. Kjønnsbalanse er lagt vekt på så langt 
det har vært praktisk mulig. Når sak om valg av varamedlemmer til stemmestyrene legges fram til 
valgstyremøtet i mars, vil administrasjonen fortsatt vektlegge kjønnsbalansen for stemmestyrene og 
vara samlet, for hver enkelt krets. 
 
Det må være god aldersspredning for å sikre viktig kontinuitet i valgmannskapet. De som foreslås må 
være personlig egnet, og kan gjerne ha erfaring fra tidligere valggjennomføring. Stemmestyreleder 
har en nøkkelrolle i valggjennomføringen og ikke minst i fasen med planlegging og forberedelser. I 
stemmekretsen er det stemmestyreleder som har den overordnede oppgaven med å sørge for at 
valgtinget gjennomføres korrekt, slik at valget kan godkjennes. 
 
Den som foreslås kan ikke være listekandidat til valget. Dersom det foreslås kandidater med politisk 
tilknytning, er det viktig å se til at det er balanse i partirepresentasjonen.  
 
Forespørsel til kandidater og vurdering av behov for mannskap: 
Valgadministrasjonen har på vegne av valgstyret kontaktet kandidater pr brev, telefon og epost. 
Kandidatene som er med i innstillingen i denne saken har sagt ja til å bli valgt.  
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven § 4-2 om oppnevning av stemmestyre og varamedlemmer 
Kommuneloven kapittel 5 om folkevalgte organer 
Valghåndboka 2019  
 
Reglement for valgstyret i Gran kommune punkt 4-2: Valgstyret delegerer til leder å supplere 
medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene etter 1. juli.  
 
Fra samme dato er stemmestyrets leder delegert myndighet til å oppnevne assistenter 
(«valgfunksjonærer»). Se egen sak med forslag til endring i valgstyrets reglement. 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Stemmestyrene og valgfunksjonærene har krav på godtgjørelse samt dekning for tapt 
arbeidsfortjeneste og refusjon for reiseutgifter, jf. Forskrift for politiske godtgjørelser i Gran 
kommune, vedtatt i kommunestyret 17.12.2020. Kostnadene er innarbeidet i budsjettet for 
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valgavvikling, for 2021. Personer som utpekes blant de ansatte i administrasjonen mottar i stedet 
lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og arbeidsavtaler.  
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Innstillingen legges fram med forslag til kandidater og med forslag til tildeling av verv. Foreslått antall 
stemmestyremedlemmer og valgfunksjonærer er tilpasset antatt behov i stemmekretsen, ut fra 
tidligere erfaringer, befolkningsgrunnlag, og i samsvar med orientering for valgstyret høsten 2020. 
  
Det er ikke et lovkrav, men en praktisk fordel at de som oppnevnes bor i stemmekretsen, det vil si 
står oppført i manntallet. I Gran kommune har dette vært praksis, med noen unntak.  
 
Alternativer: 
Valgstyret kan velge andre kandidater og også endre tildeling av verv, men det er viktig at de som 
velges har sagt ja til å påta seg vervet, og at de er personlig egnet. Tidligere valgerfaring er en stor 
fordel, men det er også viktig å rekruttere nye kandidater og sikre god aldersspredning. 
 
Valgstyret kan også alternativt vedta å utsette saken. En fordel hvis valgstyret behandler – og treffer 
vedtak i saken 28.01.2021 er at valgadministrasjonen kan innkalle de valgte til oppstartmøter med 
stemmestyrelederne og nestlederne, og starte det videre samarbeidet om forberedelser til 
stortingsvalget.  
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Melding om vedtaket sendes de som blir valgt.  
 
 

 
Dato: 26. januar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


