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Valg av medlem/nestleder og varamedlemmer til stemmestyrene - 
Stortingsvalget 2021 

 

Rådmannens innstilling: 
1. Valgstyret velger følgende til nestleder i stemmestyret i Gran krets for stortingsvalget 2021: 

Gran krets 
  

Nestleder stemmestyre Audhild Hval 

 
2. Valgstyret velger følgende varamedlemmer til stemmestyrene for stortingsvalget 2021: 

Jaren krets 
 

Vara stemmestyre Anne Guro Rækstad Øverlier 
Vara stemmestyre Eirin Haugsbakken Heggen 

 

Gran krets 
  

Vara stemmestyre Sille Katrine Antonsen 
Vara stemmestyre Marianne Orvang 

 

Vestre Gran krets 
  

Vara stemmestyre Marianne Kjekshus Haugtvedt 
Vara stemmestyre Anne Grethe Dihle Østen 

 

Brandbu krets 
  

Vara stemmestyre Hanne Elvestuen Molid 
Vara stemmestyre Ole Kristian Egge 

 

Bjoneroa 
  

Vara stemmestyre Morten Liaklev 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Saksutredning og vedtak i saken: Valg av stemmestyreledere, nestledere og 
medlemmer til kommunestyrevalget 2021, sak 3/21, valgstyremøtet 28.01.2021 

Ja 

Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
Valghåndboka 2019 Nei 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret             
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Oppsummering 
Valgstyrets skal velge nestleder til stemmestyret i Gran krets og velge varamedlemmer til 
stemmestyrene for de fem stemmekretsene i Gran kommune. De som er foreslått har gitt positiv 
tilbakemelding.  

 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
I henhold til valgloven skal det velges stemmestyrer 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.   
 
Valgstyret valgte stemmestyret ledere, nestledere og medlemmer i møtet 28.01.2021. Denne saken 
gjelder valg av varamedlemmer til de fem stemmestyrene i kretsene Jaren, Gran, Vestre Gran, 
Brandbu og Bjoneroa, og i tillegg valg av nestleder til stemmestyret i Gran krets. 
 
Det vises til saksutredningen til møtet 28.01.2021 for nærmere redegjørelse og vurdering. 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven, Valgforskriften, Gran kommunes reglement for valgstyret 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Vedlagt følger valgstyrets vedtak i sak 3/21. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
Andre råd eller utvalg Nei 
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Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at valgstyret velger varamedlemmer til stemmestyrene, samt nestleder til 
stemmestyret i Gran krets, slik det følger av innstillingen.  
 
I rekrutteringsarbeidet - og ved sammensetningen av stemmestyrene er kjønnsbalansen forsøkt 
hensyntatt så lagt det har vært mulig. Samtidig er det lagt stor vekt på at det alltid må være noen i 
stemmestyret og blant varamedlemmene som har tidligere valgerfaring.  
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
De som velges får melding om valgstyrets vedtak. Stemmestyrelederne får oversikt over alle som er 
valgt og deres kontaktinformasjon. 
 

 
Dato: 8. februar 2021 
Godkjent av rådmannen 
 
 


