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Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 - godkjenning av 
valgstyrets møtebøker 

 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret godkjenner møteprotokoll for valgstyret for kommunestyrevalget 2019 og 
fylkestingsvalget 2019. 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget 2019 *Ja 
Valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget 2019 *Ja 
*Vedleggene legges fram i møtet for signering      
 

Oppsummering 
Valgstyrets møtebøker for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 legges fram for valgstyret til 
godkjenning. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Valgstyrets møteprotokoll blir lagt fram i møtet 11.09.2019. Møtebøkene skal vise at opptellingen fra 
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er i samsvar med valglovens krav. 
 
Protokollen sikrer etterprøvbarhet av opptellingen og valgoppgjøret, og dokumenterer opptelling 
både av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. 
 
Tallene spesifiserer hvilke stemmegivninger og stemmesedler som er lagt til side for særskilt 
vurdering, hvilke som er vedtatt forkastet og hvilke som er med i endelig opptelling. 
 
Videre dokumenteres endelig opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. 
 
Loven krever at alle tallene dokumenteres særskilt, og at de avstemmes opp mot det endelige 
valgresultatet. 
 
Sak om godkjenning av kommunestyrevalget 2019 legges fram som første sak til behandling i 
konstituerende kommunestyremøte 24.10.2019. 
 

Saksgang Møtedato 
Valgstyret             
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Kommunestyrevalget: Valgdeltakelsen var 64,7 % for hele landet og 63,9 % i Gran. 
Totalt antall partifordelte stemmesedler: 6 923. 
Totalt antall blanke sedler: 57 
Følgende stemmer ble forkastet: 

 3 valgtingstemmesedler som manglet stempel. I alle tilfellene hadde en velger lagt en seddel 
inni en annen seddel før de la den i urna. 

 6 forhåndsstemmesedler som manglet stempel. I alle tilfellene hadde en velger lagt en 
seddel inni en annen seddel før de la den i urna. 

 2 forhåndsstemmesedler med parti som ikke stilte liste i Gran kommune. 
 

Fylkestingsvalget: Valgdeltakelsen var 64,7 % for hele landet og 63,9 % i Gran. 
Totalt antall partifordelte stemmesedler: 6 344. 
Totalt antall blanke sedler: 110 
Følgende stemmer ble forkastet: 

 10 valgtingstemmesedler som manglet stempel. I alle tilfellene hadde en velger lagt en 
seddel inni en annen seddel før de la den i urna. 

 9 forhåndsstemmesedler som manglet stempel. I alle tilfellene hadde en velger lagt en 
seddel inni en annen seddel før de la den i urna. 

 2 forhåndsstemmesedler med parti som ikke stilte liste i Innlandet fylke. 
 
 
 
Vi har hatt en liten nedgang i forhåndsstemmer siden tidligere valg – fra ca. 1 700 i 2015, til  
nesten 3 000 i 2017 og 2 556 nå i 2019.  
 
Vi vil gjøre en evaluering av valggjennomføringen, og komme tilbake til valgstyret med våre 
vurderinger i en egen sak senere i høst. 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven 
 
Eksisterende planer 
Ikke relevant 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad 
 
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 godkjenner møteprotokoller for valgstyret for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Signert møtebok for fylkestingsvalget 2019, sammen med øvrig valgmateriell for fylkestingsvalget 
2019, sendes Innlandet fylkeskommune. 
 

 
Dato: 10. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


