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Kommunestyre - og fylkestingsvalget 2019 - Suppleringsvalg av 
stemmestyremedlem/superbruker og valgfunksjonærer 

 

Rådmannens innstilling: 

1. Valgstyret velger følgende som nytt stemmestyremedlem/superbruker til stemmestyret i 
Brandbu krets for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: Solfrid Anita Strande Fosse 

2. Valgstyret velger følgende som ny valgfunksjonær til Jaren krets for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019: ... 

3. Valgstyret velger følgende som ny valgfunksjonær til Vestre Gran krets for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019: ... 

 
 
 

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 

Fritakssøknad fra Hanne Monica Holterbakken, mottatt 31.05.2019 Nei 
Fritakssøknad fra Saber Abubaker Hamed, mottatt 07.08.2019 Nei 
Fritakssøknad fra Ann Beate Solstad Eide, mottatt 22.08.2019 Nei 
Ordførers svar på fritakssøknadene, sendt 25.08.2019 Nei 
  
 
 

Oppsummering 
Valgstyret må supplere valgmannskapet med stemmestyremedlem/superbruker til stemmestyret i 
Brandbu krets, og valgfunksjonærer til Jaren krets og Vestre Gran krets, for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. 

 
 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret             
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Saken gjelder suppleringsvalg av stemmestyremedlem/superbruker og to valgfunksjonærer for 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019, som følge av at ordfører Willy Westhagen har innvilget tre 
fritakssøknader. 
 
Valgstyret må velge: 

 Nytt stemmestyremedlem/superbruker til Brandbu krets, som følge av at ordføreren 
25.08.2019 innvilget Saber Abubaker Hamed fritak. Stemmestyremedlemmene som er 
superbrukere foreslås av administrasjonen. Solfrid Anita Strande Fosse er foreslått som ny. 
Hun er i dag valgfunksjonær i Brandbu krets. Det er avklart med stemmestyreleder at det ikke 
er behov for å oppnevne ny valgfunksjonær til kretsen for valget 2019. 

 Ny valgfunksjonær til Jaren krets, som følge av at ordføreren 25.08.2019 innvilget Hanne 
Monica Holterbakken fritak. Forslag til ny valgfunksjonær er forberedt og vil bli lagt fram i 
møtet. 

 Ny valgfunksjonær til Vestre Gran krets, som følge av at Inge Asbjørn Indset ble valgt til 
varamedlem til stemmestyret, i valgstyremøtet 06.06.2019 sak 6/19. Han var tidligere 
valgfunksjonær. Forslag til ny valgfunksjonær er forberedt og vil bli lagt fram i møtet. 

Øvrige stemmekretser: 

 Gran krets: Ordføreren innvilget Ann Beate Solstad Eide fritak 25.08.2019. Stemmestyreleder 
har gitt tilbakemelding om at det ikke er behov for å velge en ny valgfunksjonær nå.  

 Bjoneroa krets: Det er per i dag ikke behov får suppleringsvalg til stemmestyret eller 
valgfunksjonærer til kretsen. 

 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Stemmestyrene og valgfunksjonærene er valgt for stortingsvalget 2017 og kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. Suppleringsvalget i denne saken gjelder derfor kun for valget i 2019.  
 
Valgstyret skal høsten 2020 velge nye stemmestyreledere, nestledere, stemmestyremedlemmer, 
varamedlemmer og assistenter/valgfunksjonærer til stortingsvalget i 2021 og kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2023, for alle stemmekretsene i kommunen. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
I hvert tilfelle der en valgfunksjonær innvilges fritak, kontakter ordføreren eller valgadministrasjonen 
stemmestyreleder for å vurdere om det likevel er tilstrekkelig bemanning i kretsen eller om det er 
behov for å velge en ny. Innstillingen i saken er basert på stemmestyreledernes tilbakemeldinger. 
 
Alle stemmestyreledere er bedt om å kommentere behovet for stemmestyremedlemmer og 
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valgfunksjonærer i sin krets, i kretsens evaluering av valggjennomføringen 2019. Evalueringene blir 
viktige i grunnlaget for saksutredningen for valg av nytt valgmannskap, høsten 2020. 
 
 

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 vedtar valg til verv som stemmestyremedlem/superbruker og 
valgfunksjonærer, basert på tilbakemeldinger fra stemmestyrelederne om behov for suppleringsvalg. 
 
Kandidat til vervet som superbruker i stemmestyret i Brandbu krets er foreslått av administrasjonen, 
fordi superbrukerne er administrativt ansatte i kommunen. Kandidater vil verv som valgfunksjonærer 
foreslås politisk, og navnene er derfor ikke tatt inn i innstillingen.  
 
Forslag til nye valgfunksjonærer er forberedt av ordfører og varaordfører, og legges fram under 
behandlingen av saken i valgstyremøtet, jf. vedtak i valgstyremøtet 06.06.2019 sak 6/19. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Oversikten over hvem som er valgt til stemmestyremedlemmer/superbrukere og valgfunksjonærer 
vil bli oppdatert på kommunens hjemmeside. De som er valgt og stemmestyrenes ledere, blir 
informert om valgstyrets vedtak. 
 

 
Dato: 27. august 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


