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MØTEINNKALLING   
 

Valgstyret  
 
Dato: 06.06.2019 08:00  
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen  
Arkivsak: 19/00018  
Arkivkode: 033   
 
Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Willy Westhagen, og meldes via epost 
willy.westhagen@gran.kommune.no eller tlf. 61 33 84 18. 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
Habilitetsspørsmål sendes også til ordføreren i forkant av møtet. 
 

 
 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebøker fra møtene 09.05.2019 og 23.05.2019  

6/19 
16/00014-
227 

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

 

7/19 18/00683-41 
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Valg av medlem til 
valgstyrets arbeidsutvalg 

 

    

 
 
Gran kommune, Jaren, 28. mai 2019 
for ordfører 
 
 
Eli Stigen 
Rådgiver 
 
 

mailto:willy.westhagen@gran.kommune.no
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6/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Suppleringsvalg av 
valgfunksjonærer og varamedlemmer til stemmestyrene 
 
Arkivsak-dok.  16/00014-227 
Arkivkode.  014  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgstyret 06.06.2019 6/19 

 
 

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.  
 
 

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.  
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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 
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.  
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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 
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7/19 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - Valg av medlem til 
valgstyrets arbeidsutvalg 
 
Arkivsak-dok.  18/00683-41 
Arkivkode.  014  
Saksbehandler  Eli Stigen 
 
 

Saksgang Møtedato Saknr 

Valgstyret 06.06.2019 7/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
Valgstyret velger, i tillegg til valgstyrets leder (ordfører) og nestleder (varaordfører), følgende 
medlem til arbeidsutvalget (fast valgstyremedlem fra opposisjonen): ... ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Valgloven av 28.06.2002 Nei 
Valgforskriften av 02.01.2003 Nei 
Valghåndboka 2019 Nei 
Reglement for valgstyret, vedtatt i sak 135/13 i kommunestyremøtet 14.11.2013 Nei 
  
 
 

Oppsummering 
Saken gjelder valg av det tredje medlemmet til valgstyrets arbeidsutvalg, for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019. 
 
Valgstyret opprettet i 2011 et arbeidsutvalg som fikk delegert myndighet i mindre saker. Utvalget 
består av valgstyrets leder, nestleder og et tredje medlem. Det tredje medlemmet velges blant 
valgstyrets faste medlemmer fra opposisjonen, jf. reglement for valgstyret punkt 4-1.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Arbeidsutvalget har oppgaver i siste fase av opptellingen. 
 
I denne fasen er det behov for å behandle saker om: 

 stemmegivninger hvor velger ikke står i manntallet 

 stemmegivninger der velger allerede har avgitt godkjent forhåndsstemme/valgtingsstemme 

 stemmesedler som mangler stempel  

 stemmeseddel hvor det ikke fremgår hvilket parti velgeren har stemt på  

 stemmeseddelen tilhører et parti som ikke stiller til valg i kommunen/fylkeskommunen 
 
Det kan også være behov for: 

 å behandle saker der det eventuelt er tvil ved verifisering av endringer på stemmesedler 

 å behandle saker om godkjenning av sent/for sent innkomne forhåndsstemmer 

 kontroll av telling 
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Arbeidsutvalget vil bli innkalt for behandling av nevnte saker på følgende tidspunkt: 

 mandag 9. september – ettermiddagsmøte kl 1400, vedr. 
forhåndsstemmegivninger/stemmesedler 

 mandag 9. september – kveldsmøte kl 2200 vedr. valgtingsstemmegivninger/stemmesedler 

 tirsdag 10. september – kveldsmøte kl 1800 vedr. sent innkomne 
forhåndsstemmegivninger/stemmesedler  
 

Tidspunktet for oppmøtet avhenger av fremdrift og status i opptellingsarbeidet disse to kveldene. 
Valgansvarlig vil på vegne av valgstyrets leder ta kontakt ved eventuelt behov for å endre 
oppmøtetidspunkt. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Valgloven av 28.06.2002 
Valgforskriften av 02.01.2003 
Kommuneloven § 25.09.1992, § 10 nr 4 om delegering til arbeidsutvalg, og § 23 nr 4 om delegering til 
rådmannen 
Reglement for valgstyret, vedtatt i sak 135/13 i kommunestyremøtet 14.11.2013 
 
Eksisterende planer 
Ingen 
 
Gjeldende vedtak 
Ved valget i 2011 ble følgende delegeringer og rammer vedtatt som standardbestemmelser ved 
valgavvikling i Gran kommune: 

 Rådmannen ble delegert ikke-prinsipielle avgjørelser og praktiske oppgaver for 
gjennomføringen av valget, herunder å behandle søknader om ambulerende stemmegivning, 
oppbevaring av valgmateriell mellom 1. og 2. valgdag, oppnevning av tellekorps på 
valgtinget, og av stemmemottakere ved forhåndsstemming, både ved stasjonært 
stemmemottak, stemmemottak i institusjoner og ambulerende stemmemottak. 

 Valgstyrets leder og rådmannen ble delegert myndighet til å godkjenne 
forhåndsstemmegivninger og å foreta kurante strykninger i manntallet. 

 Arbeidsutvalget ble delegert mindre saker i siste fase av opptellingen, slik det fremgår 
innledningsvis. 

 
Valgstyret må være tilgjengelig for å kunne innkalles på kort varsel, i tilfelle det blir behov for å 
behandle mer prinsipielle saker, og dersom det oppstår dissens i arbeidsutvalget. Godkjenning av 
møtebok for valget og andre prinsipielle saker ligger til valgstyret selv. 
 
Økonomi 
Møter i valgstyrets arbeidsutvalg utløser godtgjøring og dekning av eventuelle utgifter i samsvar med 
godtgjørelsesreglementet. Belastes budsjett for valgavvikling. 
 
Bemanning 
Ingen konsekvenser. 
 
 

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

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen foreslår at valgstyret velger et tredje medlem til arbeidsutvalget for 2019, i henhold til 
reglementet for valgstyret. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Ingen utover kunngjøring av vedtaket. 
 

 
Dato: 27. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
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