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MØTEPROTOKOLL  
 

Valgstyret  
 
Dato: 09.05.2019 08:30 
Kl:  0830 - 0845 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00018 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Rrustem Rexhaj (Ap) 

  
Forfall:  Randi Eek Thorsen (Ap) 
  
Fra administrasjonen: Rådmann Lars Ole Saugnes, kommunalsjef stab og støtte Morten Gausen, 

rådgiver Eli Stigen 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 11.05.2019 
 
 

SAKSLISTE  

  Godkjenning av møtebok fra møtet 21.03.2019  

3/19 18/01538-47 Godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019  

4/19 
16/00014-
214 

Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 - Suppleringsvalg 
stemmestyremedlemmer 

 

    

 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av saksliste 
Sakslista til møtet ble enstemmig godkjent. 
 
 
Godkjenning av møtebok 
Protokollen fra møtet 21.03.2019 ble enstemmig godkjent. 
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3/19 Godkjenning av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 
 
Arkivsak: 18/01538 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 09.05.2019 3/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Valgstyret godkjenner de innkomne 8 listeforslagene til kommunestyrevalget 2019, som de ligger i 
utkast til offisielle valglister for følgende partier og grupperinger: 

 Arbeiderpartiet 

 Fellesliste for Sosialistisk Venstreparti og Rødt 

 Fremskrittspartiet 

 Gran bygdeliste 

 Høyre 

 Miljøpartiet De Grønne 

 Senterpartiet 

 Venstre 
 
Klagefristen settes til 7 dager fra kunngjøringsdato i avisannonse. 
 
 
Valgstyrets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Eli Stigen 
 
Rådgiver Eli Stigen orienterte kort om status for fritak og supplering av kandidater i listeforslagene, 
som innebar at valglista for Miljøpartiet De Grønne også kunne godkjennes, jf. forbeholdet i 
saksutredningen. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig godkjent. 
 
Valgstyrets vedtak 09.05.2019: 
Valgstyret godkjenner de innkomne 8 listeforslagene til kommunestyrevalget 2019, som de ligger i 
utkast til offisielle valglister for følgende partier og grupperinger: 

 Arbeiderpartiet 

 Fellesliste for Sosialistisk Venstreparti og Rødt 

 Fremskrittspartiet 

 Gran bygdeliste 

 Høyre 

 Miljøpartiet De Grønne 

 Senterpartiet 

 Venstre 
 
Klagefristen settes til 7 dager fra kunngjøringsdato i avisannonse. 
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[Lagre]  
 
 
 
 

4/19 Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 - Suppleringsvalg 
stemmestyremedlemmer 
 
Arkivsak: 16/00014 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Valgstyret 09.05.2019 4/19 

 
 

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

Gran krets - suppleringsvalg 

Medlem stemmestyre Gunn Kristin Reinli (fra administrasjonen/superbruker) 

Medlem stemmestyre Turid Birgitte Elvevoll (fra administrasjonen/superbruker) 

Varamedlem stemmestyre ... ... 

 
 

Vestre Gran krets - suppleringsvalg 

Medlem stemmestyre Bjørg Lomsdalen Næss (fra administrasjonen/superbruker) 

Varamedlem stemmestyre ... ... 

 
 

Bjoneroa krets - suppleringsvalg 

Nestleder stemmestyre ... ...  

 
 
 
 
Valgstyrets behandling 09.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Ordfører Willy Westhagen 
Eli Stigen 
Rune Meier (H) 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende forslag:  
Til Bjoneroa krets velges Morten Liaklev til ny nestleder i stemmestyret. 
 
Ordfører Willy Westhagen la fram følgende tilleggsforslag:  
Ordfører og varaordfører gis fullmakt til å utpeke tre personer som skal delta på fellessamling med 
opplæring for alle stemmestyrer og valgfunksjonærer 28. mai, det vil si personer til vervene som 
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mangler navn i henhold til innstillingen og som følge av at Morten Liaklev rykker opp til nestleder i 
stemmestyret i Bjoneroa krets. 
 
Sak om godkjenning av valget av disse tre legges fram for vedtak i valgstyremøtet 06.06.2019. 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen med ordfører Willy Westhagens forslag og tilleggsforslag enstemmig 
vedtatt. 
 
Valgstyrets vedtak 09.05.2019: 
Valgstyret velger følgende nye medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene, som 
suppleringsvalg til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019: 
 

Gran krets - suppleringsvalg 

Medlem stemmestyre Gunn Kristin Reinli (fra administrasjonen/superbruker) 

Medlem stemmestyre Turid Birgitte Elvevoll (fra administrasjonen/superbruker) 

Varamedlem stemmestyre ... ... 

 
 

Vestre Gran krets - suppleringsvalg 

Medlem stemmestyre Bjørg Lomsdalen Næss (fra administrasjonen/superbruker) 

Varamedlem stemmestyre ... ... 

 
 

Bjoneroa krets - suppleringsvalg 

Nestleder stemmestyre Morten Liaklev.  

 
Ordfører og varaordfører gis fullmakt til å utpeke tre personer som skal delta på fellessamling med 
opplæring for alle stemmestyrer og valgfunksjonærer 28. mai, det vil si personer til vervene som 
mangler navn i henhold til innstillingen og som følge av at Morten Liaklev rykker opp til nestleder i 
stemmestyret i Bjoneroa krets. 
  
Sak om godkjenning av valget av disse tre legges fram for vedtak i valgstyremøtet 06.06.2019. 
 
 
[Lagre]  
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