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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - VALG AV STEMMESTYRE  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven 
 
Sammendrag: 
Ordfører gis fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og supplere 
representanter/vararepresentanter til stemmestyrene etter behov. 
 
Saksutredning: 
Valgloven §4-2:  
«Foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre 
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.»  
 
Hver stemmekrets skal ha et stemmestyre og ifølge valgloven § 4 – 2 skal stemmestyret ha 
minst tre medlemmer. Valgstyret gir ordfører fullmakt til å velge medlemmer og 
varamedlemmer, samt leder og nestleder til stemmestyrene i de to valgkretsene. Dette 
innebærer at ordfører også får fullmakt til å supplere representanter/vararepresentanter til 
stemmestyrene etter behov. 
 
I Øyer kommune har det vært valgt tre medlemmer til stemmestyrene i de to valgkretsene. 
 
I forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017 vedtok Øyer kommune å benytte 
elektronisk avkryssing i manntallet. Dette effektiviserer valgavviklingen både for velgere og for 
valgfunksjonærene, men det innebærer også at en må se på sammensetningen av 
stemmestyrene. Det er behov for stemmestyremedlemmer som er erfarne brukere av PC som 
arbeidsverktøy. De gode erfaringene ved bruk av elektronisk avkryssing i manntallet og ved å 
benytte kommunalt ansatte som stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere videreføres til 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019. 
 
Ved stortings- og sametingsvalget i 2017 ble det valgt tre medlemmer med varamedlemmer til 
stemmestyrene i Øyer og Tretten valgkretser. I tillegg ble det utnevnt et ulikt antall 
valgmedarbeidere til å bistå i valggjennomføringen. 
 
Ordfører har ved tidligere valg fått delegert myndighet til å oppnevne representanter og 
vararepresentanter til stemmestyrene, samt til å supplere representanter ved behov. Denne 
ordningen foreslås videreført for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.  
 
 



Rådmannens forslag til vedtak: 
Valgstyret gir ordfører fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer, samt leder og 
nestleder til stemmestyrene i de to valgkretsene. Dette innebærer at ordfører også får fullmakt 
til å supplere representanter/vararepresentanter til stemmestyrene etter behov. 
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