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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Suppleringsvalg av 
valgfunksjonærer og varamedlemmer til stemmestyrene 

 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret velger følgende nye valgfunksjonærer og varamedlemmer til stemmestyrene, som 
suppleringsvalg til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 
 

Jaren krets 

Valgfunksjonær ... ... 

 

Gran krets 

Varamedlem stemmestyre ... ... 

Valgfunksjonær ... ... 

 

Vestre Gran krets 

Varamedlem stemmestyre ... ... 

 

Bjoneroa krets 

Varamedlem stemmestyre ... ... 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Kommuneloven av 25.09.1992 Nei 
Oversikt med status for stemmekretsene – valgte stemmestyremedlemmer og 
assistenter/valgfunksjonærer for stortingsvalget 2017 og kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019* 

Nei 

Fritakssøknader Nei 
Ordførerens svar på fritakssøknader Nei 
Saksutredning og vedtak i valgstyrets sak 4/19, møtet 09.05.2019: Kommunestyret- 
og fylkestingsvalget 2019 – Suppleringsvalg stemmestyremedlemmer 

Nei 

  
*) Oppdatert oversikt kan legges fram i møtet.  
 
 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret             
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Oppsummering 
Valgstyret må supplere med valgfunksjonærer og varamedlemmer til stemmestyrene til Jaren 
krets, Gran krets, Vestre Gran krets og Bjoneroa krets som følge av innvilgelse av fritak samt 
personer som ikke kan inneha vervet fordi de er listekandidater til kommunestyrevalget og/eller 
fylkestingsvalget, eller fordi de er flyttet ut av kommunen.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Saken gjelder suppleringsvalg av valgfunksjonærer og varamedlemmer til stemmestyrene til 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, som følge av innvilgelse av fritak, flytting, samt konflikt 
mellom verv i stemmestyret og forslag til listekandidater til kommunestyrevalget og/eller 
fylkestingsvalget 2019. 
 
Noen av suppleringsvalgene ble utsatt i valgstyremøtet 09.05.2019 fordi navn på nye kandidater ikke 
var klare til møtet. I tillegg er nye fritak innvilget på bakgrunn av søknader som nylig er kommet inn. 
 
Suppleringsvalget i denne saken gjelder kun for valget i 2019. Valgstyret skal høsten 2020 foreslå 
samt velge nye stemmestyreledere, nestledere, stemmestyremedlemmer, varamedlemmer og 
assistenter/valgfunksjonærer til valgene i 2021 og 2023, for alle stemmekretsene i kommunen. 
 
Status for stemmekretsene: 
 

Jaren krets: Ordføreren venter på at varslet fritakssøknad skal bli levert. Valg av ny valgfunksjonær 
behandles i møtet 06.06.2019 dersom søknaden kommer inn i tide og eventuelt blir innvilget. 
 
Gran krets: Valgstyret må velge en ny vara til stemmestyret, fordi Reidun Ramse Sørensen har 
informert om at hun er listekandidat til fylkestingsvalget 2019. Hun er derfor tatt ut av lista over 
stemmestyrer/ funksjonærer. Nytt varamedlem foreslås av valgstyrets leder/valgstyret i samråd med 
stemmestyreleder.** 
 
Vestre Gran krets: På bakgrunn av at Bjørg Lomsdalen Næss er valgt til stemmestyremedlem/ 
superbruker må valgstyret velge nytt varamedlem. Nytt varamedlem foreslås av valgstyrets 
leder/valgstyret i samråd med stemmestyreleder.** 
 
Brandbu krets: Det er per i dag ikke behov for suppleringsvalg til kretsen. 
 
Bjoneroa krets: På bakgrunn av at Morten Liaklev er valgt til nestleder i stemmestyret må valgstyret 
velge nytt varamedlem til stemmestyret. Nytt varamedlem foreslås av valgstyrets leder/valgstyret i 
samråd med stemmestyreleder.** 
 
**) På bakgrunn av at forslag til nye kandidater manglet, vedtok valgstyret i sak 4/19 i møtet 
09.05.2019 å gi ordfører og varaordfører fullmakt til å utpeke tre personer som skulle delta på 
fellessamling med opplæring for alle stemmestyrer og valgfunksjonærer 28. mai, det vil si personer til 
vervene som manglet navn i møtet i henhold til innstillingen i sak 4/19 og som følge av at Morten 
Liaklev rykket opp til nestleder i stemmestyret i Bjoneroa krets. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
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Av valgloven § 4-2 fremgår følgende: 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 henhold til valgloven § 9-3 (4) er listekandidater ikke valgbare til stemmestyrene, og de kan heller 
ikke tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Regelen trådte i krav fra 1. januar 
2012.  
 
Stemmestyrene regnes som faste utvalg jf. kommuneloven § 10, med valgbarhet etter reglene i 
kommuneloven § 14, jf. departementets valghåndbok. 
 
Fritakssøknadene er behandlet- og innvilget av ordføreren i henhold til reglene i kommuneloven § 15 
nr 2, jf. delegeringsreglementet punkt 3.3 første kulepunkt. 
 
Eksisterende planer 
Ingen. 
 
Gjeldende vedtak 
Oversikt med oppdatert status for stemmekretsene – valgte stemmestyremedlemmer og 
valgfunksjonærer for stortingsvalget 2017 og fylkestingsvalget 2019, kan legges fram i møtet. 
 
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 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at valgstyret velger nye valgfunksjonærer og varamedlemmer til 
stemmestyrene, slik det følger av saksutredningen. Det vil si kandidater foreslått av ordføreren i 
samråd med stemmestyreleder og/eller kandidater utpekt av ordføreren og varaordføreren i samråd 
med stemmestyreleder i de aktuelle kretsene, jf. vedtaket i sak 4/19 i valgstyremøtet 09.05.2019. 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
De som velges informeres om valgstyrets vedtak, med kopi til stemmestyreledere i de aktuelle 
kretsene. Oversikten over stemmestyrer og assistenter/valgfunksjonærer oppdateres i 
stemmestyrehåndboka på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 20. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


