
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Valgstyret 
 

Møtested: Tingberg - samfunnssalen     
Møtedato: 18.05.2021 Tid: 10:00 - 10:10 

 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen  
Medlem Roar Øien  

 
 
 
Merknader:   

Konstituert kommunedirektør Annikken Reitan Borgestrand og kommunalsjef Frode 
Fossbakken møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
 
Ingen merknader til sakslista. 
 
Møtet ble streamet og direktesendt og vil bli publisert på kommunens hjemmeside; 
https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Leder 
 

 

https://video.ibm.com/channel/Rkh5LchZyR3
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1/21   
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - UTLEGGING AV MANNTALL   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 
30.juni til og med valgdagen på følgende steder: 
 
For Øyer valgkrets: 
Servicetorget Øyer kommune 
 
For Tretten valgkrets: 
Coop Prix Tretten 
 
Tid og sted for utleggingen kunngjøres. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 
30.juni til og med valgdagen på følgende steder: 
 
For Øyer valgkrets: 
Servicetorget Øyer kommune 
 
For Tretten valgkrets: 
Coop Prix Tretten 
 
Tid og sted for utleggingen kunngjøres. 
 
 
2/21   
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - ÅPNINGSTIDER VALGTING   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Åpningstid for valgtinget søndag 12.september 2021 settes fra kl 15.00 – 18.00 og mandag 
13.september 2021 fra kl 10.00 – 20.00 for de to valgkretsene Øyer og Tretten.  
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
Åpningstid for valgtinget søndag 12.september 2021 settes fra kl 15.00 – 18.00 og mandag 
13.september 2021 fra kl 10.00 – 20.00 for de to valgkretsene Øyer og Tretten.  
 
 
3/21   
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG OPPNEVNING 
AV STEMMEMOTTAKERE   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Det legges til rette for «tidligstemming» på servicetorget fra 01.07.2021 innenfor 
ordinær åpningstid. 

 
2. Forhåndsstemming for stortings- og sametingsvalget 2021 blir gjennomført på 

kommunens servicetorg, Øyer helsehus, Bakketun Bosenter og ved ambulerende 
stemmemottak. 

 
3. Som stemmemottagere av forhåndsstemmer oppnevnes: 

             Ruth Johnsen, Ann-Merete Strøm, Harald Sande og Laila Odden. 
 

4. Leder i valgstyret og valgansvarlig gis fullmakt til å oppnevne flere 
forhåndsstemmemottakere ved behov. 
 

5. Tider for tidlig- og forhåndsstemmegivning: 
             Kommunens servicetorg: 

Tidligstemmegivning:  
fra og med torsdag 01.07. til og med mandag 09.08.2021 kl 08.00 – 15.00 

 
Forhåndsstemmegivning: 
fra og med tirsdag 10.08. til og med tirsdag 31.08.2021 kl 08.00 – 15.00.  
fra og med onsdag 01.09. til og med fredag 10.09.2021 kl 08.00 – 18.00. 
lørdag 04.09.2021 kl 11.00 – 14.00 

 
Bakketun bosenter  - tirsdag 07.09.2021 kl 10.00 – 12.00 
Øyer helsehus  -  onsdag 08.09.2021 kl 12.00 – 14.00 

 
Ambulerende stemmemottak forgår fra tirsdag t.o.m. torsdag den siste uken før 
valget. 

      
6. Leder i valgstyret og valgansvarlig gis fullmakt til å endre forhåndsstemmesteder og 

tidspunkt for forhåndsstemmemottak dersom det blir nødvendig på grunn av  
covid-19. 
 

Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Det legges til rette for «tidligstemming» på servicetorget fra 01.07.2021 innenfor 

ordinær åpningstid. 
 

2. Forhåndsstemming for stortings- og sametingsvalget 2021 blir gjennomført på 
kommunens servicetorg, Øyer helsehus, Bakketun Bosenter og ved ambulerende 
stemmemottak. 

 
3. Som stemmemottagere av forhåndsstemmer oppnevnes: 

             Ruth Johnsen, Ann-Merete Strøm, Harald Sande og Laila Odden. 
 

4. Leder i valgstyret og valgansvarlig gis fullmakt til å oppnevne flere 
forhåndsstemmemottakere ved behov. 
 

5. Tider for tidlig- og forhåndsstemmegivning: 
             Kommunens servicetorg: 

Tidligstemmegivning:  
fra og med torsdag 01.07. til og med mandag 09.08.2021 kl 08.00 – 15.00 

 
Forhåndsstemmegivning: 
fra og med tirsdag 10.08. til og med tirsdag 31.08.2021 kl 08.00 – 15.00.  
fra og med onsdag 01.09. til og med fredag 10.09.2021 kl 08.00 – 18.00. 
lørdag 04.09.2021 kl 11.00 – 14.00 

 
Bakketun bosenter  - tirsdag 07.09.2021 kl 10.00 – 12.00 
Øyer helsehus  -  onsdag 08.09.2021 kl 12.00 – 14.00 

 
Ambulerende stemmemottak forgår fra tirsdag t.o.m. torsdag den siste uken før 
valget. 

      
6. Leder i valgstyret og valgansvarlig gis fullmakt til å endre forhåndsstemmesteder og 

tidspunkt for forhåndsstemmemottak dersom det blir nødvendig på grunn av  
covid-19. 
 

 
4/21   
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - OPPNEVNING AV PERSONER TIL Å PRØVE 
FORHÅNDSTEMMEGIVNINGER OG STEMMESEDLER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

1. Valgstyret delegerer fullmakt til å prøve forhåndsstemmegivninger og 
stemmegivninger avgitt på valgtinget til følgende personer: 
Laila Odden, Harald Sande og Ruth Johnsen. Det skal være minst to personer til stede 
ved prøving av stemmegivninger. 

2. Det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling. 
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Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Valgstyret delegerer fullmakt til å prøve forhåndsstemmegivninger og 
stemmegivninger avgitt på valgtinget til følgende personer: 
Laila Odden, Harald Sande og Ruth Johnsen. Det skal være minst to personer til stede 
ved prøving av stemmegivninger. 

2. Det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling. 
 
 
5/21   
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - VALG AV STEMMESTYRE   
 
Kommunedirektørens 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. 
 
Det presiseres at valggjennomføringen må tilpasses smittesituasjonen og innfri gjeldende 
smittevernregler. 
 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
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. 
 
Det presiseres at valggjennomføringen må tilpasses smittesituasjonen og innfri gjeldende 
smittevernregler. 
 
 
6/21   
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - DELEGERING AV MYNDIGHET TIL Å 
GODKJENNE/FORKASTE STEMMESEDLER   
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Valgstyret delegerer myndighet til å godkjenne/forkaste stemmesedler det er tvil om til 

Laila Odden, Harald Sande, Randi Solberg Kristiansen, Jo-Morten Høistad, Bente Huuse og 
Ingeborg Johnslien Meland. 
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2. Det skal være minst to personer som sammen vurderer om stemmesedler det er tvil om 
skal godkjennes eller forkastes. Ved uenighet om å forkaste stemmesedler det er tvil om, 
må stemmesedlene forelegges valgstyret til avgjørelse. 

 
Behandling: 
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
1. Valgstyret delegerer myndighet til å godkjenne/forkaste stemmesedler det er tvil om til 

Laila Odden, Harald Sande, Randi Solberg Kristiansen, Jo-Morten Høistad, Bente Huuse og 
Ingeborg Johnslien Meland. 

 
2. Det skal være minst to personer som sammen vurderer om stemmesedler det er tvil om 

skal godkjennes eller forkastes. Ved uenighet om å forkaste stemmesedler det er tvil om, 
må stemmesedlene forelegges valgstyret til avgjørelse. 

 
 
 


