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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - UTLEGGING AV MANNTALL 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 010  
Arkivsaksnr.: 21/1231     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/21 Valgstyret 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57 
 
 
Sammendrag: 
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig etter skjæringsdatoen 30.juni 
2021 og til og med valgdagen. Tid og sted for utleggingen kunngjøres. 
 
Saksutredning: 
Manntallet skal i henhold til § 2-6 i valgloven ligge ute til offentlig ettersyn fra så snart det lar 
seg gjøre etter skjæringsdatoen 30.juni, til og med valgdagen. Valgstyret bestemmer hvor 
utlegging skal skje. 
 
Vurdering: 
Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre og til og med valgdagen. 
Kommunedirektøren foreslår utleggelse på følgende steder: 
 
For Øyer valgkrets: 
Servicetorget Øyer kommune 
 
For Tretten valgkrets: 
Coop Prix Tretten 
 
 
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 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
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Tid og sted for utleggingen kunngjøres. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Konstituert kommunedirektør 
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - ÅPNINGSTIDER VALGTING 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 010  
Arkivsaksnr.: 21/1149     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/21 Valgstyret 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57 
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet; 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smitteve
rnveileder-for-valggjennomforing.pdf 
 
Sammendrag: 
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.  
 
Saksutredning: 
Valgstyret vedtar i henhold til valglovens § 9-3 (2) hvor stemmegivningen skal foregå i den 
enkelte krets og fastsetter tiden for stemmegivningen.   
 
Kommunestyret vedtok i sak 45/21 den 25.03.2021 at det holdes valgting  
søndag 12.september og mandag 13.september 2021. Øyer kommune har tidligere holdt 
valg en dag, men på bakgrunn av den pågående covid-19-pandemien ansees det som en stor 
fordel med todagersvalg ved valggjennomføringen høsten 2021. Dette for å legge best mulig 
til rette for velgerne. 
 
I henhold til valgloven § 9-11 kan departementet gi forskrift om tiltak for å sikre en 
smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget i 2021, blant annet gjennom 
kontaktreduserende tiltak og hygienetiltak. 
 
Ved stortingsvalget 2021 skal valgstyret i henhold til valgloven § 9-3c legge til rette for 
velgere som er i karantene på grunn av covid-19. Likeså skal valgstyret i henhold til valgloven 
§ 9-6a legge til rette for stemmegivning for velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19. 
 
I Øyer kommune er det to valgkretser og stemmegivningen foregår på Tretten samfunnshus 
og Øyer samfunnshus. 
 
I valglovens § 9-3, pkt.2 siste setning heter det: 
 
     «Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.00» 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
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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.  
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Konstituert kommunedirektør 
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - FORHÅNDSSTEMMEGIVNING OG OPPNEVNING 
AV STEMMEMOTTAKERE 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 010  
Arkivsaksnr.: 21/1232     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/21 Valgstyret 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57 
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet; 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smitteve
rnveileder-for-valggjennomforing.pdf 
 
Sammendrag: 
Det følger av valgloven § 8-3, annet ledd at forhåndsstemmegivningen foregår på helse- og 
omsorgsinstitusjoner og der valgstyret bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer. 
Valgstyret fastsetter lokalenes åpningstider. 
 
Som mottakere av forhåndsstemmer oppnevnes: 
Ruth Johnsen, Ann-Merete Strøm, Harald Sande og Laila Odden. 
 
Leder i valgstyret og valgansvarlig gis fullmakt til å oppnevne flere 
forhåndsstemmemottakere, endre forhåndsstemmesteder og tidspunkt for 
forhåndsstemmemottak dersom det blir nødvendig på grunn av covid-19. 
 
Saksutredning: 
Etter valglovens § 8-3, første ledd skal forhåndsstemmegivningen foregå i egnet og 
tilgjengelige lokale, der velgere skal kunne ta seg inn uten hjelp. 
 
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemming og fastsetter selv åpningstider.  
Loven bygger likevel på en forutsetning om at det hver dag (mandag-fredag) i hele 
forhåndsstemmeperioden skal være mulig å forhåndsstemme på minst ett sted. 
Forhåndsstemmeperioden varer fra og med 10. august til og med 10. september 2021.  
 
Dersom det på grunn av et lokalt utbrudd av covid-19 er nødvendig for å sikre at velgerne får 
anledning til å stemme, kan valgstyret selv i henhold til valgloven § 8-1a fravike kravet i 
valgloven om to stemmemottakere ved stortings- og sametingsvalget i 2021. 
 
Fra 1. juli skal det i henhold til valgloven § 8-1, fjerde ledd legges til rette for 
«tidligstemming».  Det vil si at velgere som har vanskeligheter med å få stemt innenfor 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
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tidsrammen for forhåndsstemming eller på valgtinget, fra 1. juli kan henvende seg til 
kommunen og be om å få stemme før den ordinære forhåndsstemmingen tar til. 
 
Valgstyret er forpliktet til å ta imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner og 
hjemme hos personer som bor i trygde- og omsorgsboliger når disse har tilknytning til helse- 
og sosialinstitusjoner. Tid og sted avgjøres av valgstyret og skal kunngjøres. 
 
Velgere som på grunn av sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan 
stemme i et valglokale, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme ved stortings- og 
sametingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Søknaden skal i henhold til valgloven § 8-3 b(1) 
være kommet inn til kommunen innen kl 10.00 på fredagen før valgdagen (10.09.2021). 
Valgstyret skal kunngjøre søknadsfristen. 
 
Velgere som er i pålagt karantene grunnet covid-19 skal ved stortings- og sametingsvalget i 
2021 forhåndsstemme på egnet sted bestemt av valgstyret. Søknaden skal i henhold til 
valgloven § 8-3 c være kommet inn til kommunen innen kl 10.00 på fredagen før valgdagen 
(10.09.2021). Valgstyret skal kunngjøre søknadsfristen. 
 
I henhold til valgloven § 8-7 må forhåndsstemmegivningen ved stortings- og sametingsvalget 
i 2021 gjennomføres smittevernfaglig forsvarlig blant annet gjennom kontaktreduserende 
tiltak og hygienetiltak.  
 
Øyer kommune har ved tidligere valg hatt forhåndsstemmegivning på kommunens 
servicetorg, Øyer helsehus og Bakketun Bosenter. Tid og sted for forhåndsstemmegivningen 
avhenger av smittesituasjonen og gjeldende smittevernregler. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren finner det mest hensiktsmessig å bruke kommunens servicetorg til 
mottak av forhåndsstemmer. På grunn av den pågående pandemien kan 
forhåndsstemmegivningen bli lagt til andre lokaler i tilknytning til kommunens servicetorg. 
Det må legges til rette for tilstrekkelig avstand velgerne imellom, mellom velgerne og andre 
besøkende og mellom velgerne og stemmemottakerne.  
 
Med bakgrunn i at forhåndsstemmemottaket legges til kommunens servicetorg, er det 
naturlig å bruke servicetorgets personell som stemmemottakere i tillegg til personell som 
inngår i kommunens valgsekretariat. 
 
Det vil som tidligere bli forhåndsstemmemottak på Øyer helsehus og Bakketun Bosenter. 
 
Frist for ambulerende forhåndsstemmemottak settes til fredag 10.september 2021 kl 10.00. 
 
Dersom det oppstår situasjoner der en må endre på forhåndsstemmesteder og tidspunkt for 
forhåndsstemmemottak på grunn av covid-19, får leder i valgstyret og valgansvarlig fullmakt 
til å gjøre endringer innenfor lovverk og sentrale forskrifter/bestemmelser. 
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Øyer kommune følger smittevernveilederen som er utarbeidet for valggjennomføringen slik 
at alle velgere som ønsker det skal få forhåndsstemt, samtidig som vi ivaretar smittevernet. 
Det skal også legges til rette for at velgere i karantene og isolasjon får mulighet til å stemme.  
 
 
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. 
 

 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Konstituert kommunedirektør 
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - OPPNEVNING AV PERSONER TIL Å PRØVE 
FORHÅNDSTEMMEGIVNINGER OG STEMMESEDLER 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 010  
Arkivsaksnr.: 21/1066     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/21 Valgstyret 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57 
 
Sammendrag: 
Prøving av forhåndsstemmegivninger og stemmesedler delegeres til Laila Odden,  
Harald Sande og Ruth Johnsen. 
 
Det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling. Dette gjøres for å 
sikre tilstrekkelig anonymitet ved opptelling av sent innkomne stemmesedler. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har ved tidligere valg deltatt i valgsamarbeid om elektronisk telling av 
stemmesedler med Lillehammer kommune og Gausdal kommune. Øyer kommune er også i 
år en del av dette samarbeidet. Skanningsenteret ligger i Lillehammer kommune. Dette er et 
samarbeid Øyer kommune har både faglig og økonomisk nytte av.  
 
I henhold til valgloven kapittel 10, skal forhåndsstemmegivning og stemmegivning avgitt på 
valgtinget, godkjennes dersom de oppfyller valglovens krav. Prøving av stemmegivninger 
innebærer en vurdering av om stemmegivningen skal godkjennes. 
  
Prøving av forhåndsstemmegivningen kan begynne etter hvert som disse kommer inn til 
valgstyret. Arbeidet med prøving må organiseres slik at flest mulig av de innkomne 
forhåndsstemmene blir prøvd før valgdagen. Dette er nødvendig for at forhåndsstemmene 
skal inngå i endelig telling.  
 
For at dette arbeidet skal bli utført på en hensiktsmessig måte anbefales at oppgaven 
delegeres til Laila Odden, Harald Sande og Ruth Johnsen. 
  
Det bør være minst to personer til stede ved prøving av stemmegivningene for å få en 
tilstrekkelig kvalitetssikring.  
 
Det foreslås at 20 forhåndsstemmer blir holdt tilbake i påvente av opptelling av sent 
innkomne stemmer, for å sikre tilstrekkelig anonymitet ved tellingen. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
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I henhold til valgloven § 10-5a kan den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer ved 
stortingsvalget 2021 starte søndag 12.september 2021 dersom det kan skje uten å stride 
mot prinsippet om hemmelig valg. 
 
 
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. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Konstituert kommunedirektør 
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - VALG AV STEMMESTYRE 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 010  
Arkivsaksnr.: 21/1293     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/21 Valgstyret 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57 
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet; 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smitteve
rnveileder-for-valggjennomforing.pdf 
 
Sammendrag: 
Ordfører gis fullmakt til å oppnevne stemmestyrer og supplere 
representanter/vararepresentanter til stemmestyrene etter behov. 
 
Saksutredning: 
Valgloven §4-2, 1.setning:  
«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 med elektronisk avkryssing i manntallet og å 
benytte kommunalt ansatte som stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere, videreføres 
til stortings- og sametingsvalget i 2021. 
 
Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble det valgt tre medlemmer med 
varamedlemmer til stemmestyrene i Øyer og Tretten valgkretser. I tillegg ble det utnevnt 
valgmedarbeidere til å bistå i valggjennomføringen. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
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På grunn av den pågående pandemien kan det ved dette valget bli nødvendig å utvide antall 
medlemmer både i stemmestyrene og antall valgmedarbeidere. Dette for å sikre at  
stemmegivningen gjennomføres etter gjeldende smittevernregler. 
 
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 stortings- og sametingsvalget i 2021. 
 
 
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. 
 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Konstituert kommunedirektør 
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2021 - DELEGERING AV MYNDIGHET TIL Å 
GODKJENNE/FORKASTE STEMMESEDLER 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 010  
Arkivsaksnr.: 21/1297     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/21 Valgstyret 18.05.2021 
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57 
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet; 
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smitteve
rnveileder-for-valggjennomforing.pdf 
 
Sammendrag: 
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. 
 
Saksutredning: 
Valgloven § 10-3 angir vilkår for godkjenning av stemmesedler. Bestemmelsen gjelder 
både for stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgtinget. Alle 
vilkårene må være oppfylt for at stemmeseddelen kan godkjennes. Av valgloven § 10-3 
fremgår følgende:  
  
(1) En stemmeseddel skal godkjennes dersom  
a) den har offentlig stempel,  
b) det fremgår hvilket valg stemmeseddelen gjelder,  
c) det fremgår hvilket parti eller gruppe velgeren har stemt på, og  
d) partiet eller gruppen stiller liste i valgkretsen. Stemmeseddel beregnet på en annen 
valgkrets kan bare godkjennes dersom den gjelder et registrert politisk parti.  
 
(2) En avgitt stemmeseddel anses å være enslydende med den offisielle valglisten.  
 
(3) Dersom velgeren har benyttet en trykt stemmeseddel som ikke er enslydende med den 
offisielle valglisten, skal det ses bort fra eventuelle endringer foretatt av velgeren.  
 

Vurdering: 
Det bør være minimum to personer for å vurdere om stemmesedler det er tvil om skal 
godkjennes eller forkastes. Dette for å få en tilstrekkelig kvalitetssikring. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-28-57
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/7316bf5015324f10a8d226d8a33d05f0/smittevernveileder-for-valggjennomforing.pdf
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Øyer skal ved årets stortings- og sametingsvalg samarbeide med Gausdal og Lillehammer 
kommuner om elektronisk opptelling av stemmesedler. Tellingen vil foregå i Lillehammer 
kommune sine lokaler. 
 
Valgmedarbeidere som deltar ved tellingen har høy kompetanse om valg og det regelverket 
som gjelder. Det sikrer kvaliteten på arbeidet at kvalifisert personell fra 
samarbeidskommunene kan bistå hverandre i vurderingen av om stemmesedler det er tvil 
om,  skal forkastes eller godkjennes før endelig telling gjennomføres.  
 
Det foreslås at valgstyret delegerer myndighet til å vurdere om stemmesedler det er tvil om 
skal godkjennes eller forkastes til Laila Odden, Harald Sande, Randi Solberg Kristiansen 
(Gausdal kommune), Jo-Morten Høistad (Gausdal kommune), Bente Huuse (Lillehammer 
kommune) og Ingeborg Johnslien Meland. 
 
 
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. 

 
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. 

 
 
 
Annikken Reitan Borgestrand Laila Odden 
Konstituert kommunedirektør  
 


