
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Valgstyret 
 

Møtested: Tingberg - møterom "Lågen"     
Møtedato: 30.04.2019 Tid: 08:30 – 08:50 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Leder Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Mari Botterud  
Medlem Roar Øien  
Medlem Arne Finn Brekke  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem 
Varamedlem  

Stein Plukkerud 
Steinar Grimsrud 

 

 
 
 
Merknader:   
Rådmann Ådne Bakke møtte. Formannskapssekretær Laila Odden førte protokollen. 
 
 
Ingen merknader til innkallingen. 
Ingen merknader til sakslista. 
 
 
Anmodning fra Øyer og Tretten kirkelige råd om å få benytte samme valglokaler som ved 
tidligere valg ved Menighets- og bispedømmevalget 2019. Anmodningen legges frem i møtet. 
 
Valgstyret vedtok at Øyer og Tretten kirkelige råd kan benytte ungdomsklubben på 
samfunnshuset i Øyer og Blåsalen på Tretten samfunnshus på valgdagen mandag den 
09.09.2019 ved gjennomføringen av Menighets- og bispedømmevalget 2019. 
 
Forhåndsstemmegivning til Menighets- og bispedømmevalget 2019 kan gjennomføres 
samtidig med kommune- og fylkestingsvalget i hvert sitt adskilte rom på Øyer helsehus, 
Tretten og Bakketun bosenter, Øyer mandag 02.09.2019. 
 
 
 
Brit K. Lundgård 
Leder 
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1/19   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 -  OPPNEVNING AV PERSONER TIL Å 
PRØVE FORHÅNDSTEMMEGIVNINGER OG STEMMESEDLER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Valgstyret delegerer fullmakt til å prøve forhåndsstemmegivninger og stemmegivninger 

avgitt på valgtinget til følgende personer: 
       Laila Odden og Brit Synnøve Berge. 
       Det skal være minst to personer til stede ved prøving av stemmegivninger. 
 
2. Det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Valgstyret delegerer fullmakt til å prøve forhåndsstemmegivninger og stemmegivninger 

avgitt på valgtinget til følgende personer: 
       Laila Odden og Brit Synnøve Berge. 
       Det skal være minst to personer til stede ved prøving av stemmegivninger. 
 
2. Det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling. 
 
 
2/19   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - UTLEGGING AV MANNTALL   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 
30.juni og 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: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn fra så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen 
30.juni og til og med valgdagen på følgende steder: 
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For Øyer valgkrets: 
Servicetorget Øyer kommune 
 
For Tretten valgkrets: 
Coop Prix Tretten 
 
Tid og sted for utleggingen kunngjøres. 
 
 
3/19   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG 
OPPNEVNING AV STEMMEMOTTAKERE   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Forhåndsstemming for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 blir gjennomført på 

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

 
2. Som stemmemottagere av forhåndsstemmer oppnevnes: 
      Ruth Johnsen, Ann-Merete Strøm, Brit Synnøve Berge og Laila Odden. 
 
3. Valgsekretariatet gis fullmakt til å oppnevne flere stemmemottakere ved behov. 
 
4.  Tider for forhåndsstemmegivning og tidligstemmegivning 
 
Kommunens servicetorg: 
Mandag 12.08. – fredag 06.09.19  kl. 08.00 – 15.00, langdag torsdag 05.09. kl 08.00 
– 20.00 
Lørdag 31.08.19    kl. 11.00 – 14.00 
 
Øyer helsehus  -  mandag  2. september: kl. 10.00 –  12.00 
Bakketun bosenter  -  mandag  2. september:  kl. 13.00 –  15.00 
 
Ambulerende stemmemottak forgår fra tirsdag t.o.m. torsdag den siste uken før valget. 
      
Det legges til rette for «tidligstemming» på servicetorget fra 01.07.2019 innenfor ordinær 
åpningstid. 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Forhåndsstemming for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 blir gjennomført på 

kommunens servicetorg, Øyer helsehus, Bakketun Bosenter og ved ambulerende 
stemmemottak. 
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2. Som stemmemottagere av forhåndsstemmer oppnevnes: 
      Ruth Johnsen, Ann-Merete Strøm, Brit Synnøve Berge og Laila Odden. 
 
3. Valgsekretariatet gis fullmakt til å oppnevne flere stemmemottakere ved behov. 
 
4.  Tider for forhåndsstemmegivning og tidligstemmegivning 
 
Kommunens servicetorg: 
Mandag 12.08. – fredag 06.09.19  kl. 08.00 – 15.00, langdag torsdag 05.09. kl 08.00 
– 20.00 
Lørdag 31.08.19    kl. 11.00 – 14.00 
 
Øyer helsehus  -  mandag  2. september: kl. 10.00 –  12.00 
Bakketun bosenter  -  mandag  2. september:  kl. 13.00 –  15.00 
 
Ambulerende stemmemottak forgår fra tirsdag t.o.m. torsdag den siste uken før valget. 
      
Det legges til rette for «tidligstemming» på servicetorget fra 01.07.2019 innenfor ordinær 
åpningstid. 
Ved kunngjøring av tider for tidligstemmegivning presiseres følgende:  

Velgere som oppholder seg innenriks og som ikke kan avgi stemme i perioden for ordinær 
forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme 
fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret. Velgerne skal ha 
mulighet til å avgi tidligstemme i hvilken som helst kommune i landet. Stemmer tilhørende 
andre kommuner skal sendes videre fortløpende. 

Alle velgere skal kunne kontakte kommunen fra 1. juli og be om å få stemme. 
Tidligstemmegivning er ment som en særordning som skal være enkel å håndtere for 
kommunen. 
 
 
4/19   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - VALG AV STEMMESTYRE   
 
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. 
 
Behandling: 
Rådmannens 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. 
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5/19   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019  - DELEGERING AV MYNDIGHET TIL Å 
GODKJENNE/FORKASTE STEMMESEDLER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Valgstyret delegerer myndighet til å godkjenne/forkaste stemmesedler det er tvil om til 

Laila Odden, Brit Synnøve Berge, Kjellfrid Flækken, Randi Solberg Kristiansen, Jo-Morten 
Høistad og Bente Huuse. 

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

Laila Odden (Øyer kommune), Brit Synnøve Berge (Øyer kommune), Kjellfrid Flækken 
(Gausdal kommune), Randi Solberg Kristiansen (Gausdal kommune), Jo-Morten Høistad 
(Gausdal kommune) og Bente Huuse (Lillehammer kommune). 

 
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. 

 
 
6/19   
KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - ÅPNINGSTIDER   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Åpningstid for valgtinget mandag 9.september 2019 settes fra kl 10.00 – 20.00 for de to 
valgkretsene Øyer og Tretten.  
 
Behandling: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Åpningstid for valgtinget mandag 9.september 2019 settes fra kl 10.00 – 20.00 for de to 
valgkretsene Øyer og Tretten.  
 
 
 


