
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Valgstyret 

 

Møtested: Tingberg - møterom "Veslesalen" 
Møtedato: 11.09.2019 Tid: 08:30 - 09:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 61101008/97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - GODKJENNING AV VALGSTYRETS 
MØTEBOK 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 19/1634     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/19 Valgstyret 11.09.2019 
 
 
Vedlegg: 
Valgstyrets møteprotokoll fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (legges fram i 
møtet). 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Valgstyrets møteprotokoll fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (legges fram i møtet) 
godkjennes. 
 
Saksutredning: 
I henhold til valgloven § 10-7 skal det føres protokoll i forbindelse med gjennomføring av 
valg. Protokollen skal sikre etterprøvbarhet for at valget er skjedd i henhold til regelverket, i 
tillegg til at den også er grunnlag for den kontrollen fylkesvalgstyret er ansvarlig for ved 
Stortingsvalg og fylkestingsvalg.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte 15.02.19 en ny bestemmelse i 
valgforskriften om at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal skje ved manuell 
opptelling. 
 
Øyer kommune foretar en manuell telling av både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. 
For endelig telling benyttes direktoratets valgprogram EVA. Alle protokoller og selve 
valgoppgjøret blir generert fra EVA.  
 
Øyer kommune har ved årets kommunestyre- og fylkestingsvalg hatt et samarbeid med 
Gausdal og Lillehammer kommuner om elektronisk opptelling av stemmesedler. Tellingen 
foregår i Lillehammer kommune sine lokaler.  
 
Oppland fylkeskommune har ved tidligere valg vært en del av opptellingssamarbeidet, men 
siden de nå har blitt en del av Innlandet fylkeskommune har ikke dette lengre vært aktuelt.  
Valgstyrets møtebok vil bli lagt fram til endelig godkjenning under møtet før oversendelse til 
fylkesvalgstyret.  
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Rådmannens forslag til vedtak: 
Valgstyret godkjenner protokoll fra kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019.  
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann 
 


