
Øyer kommune 
 

 

 

 

MØTEINNKALLING 
Valgstyret 

 

Møtested: Tingberg - møterom Lågen 
Møtedato: 20.09.2022 Tid: 12:15 - 12:30 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
gruppeleder skal settes på kopi på dette spørsmålet. Gruppeleder har ansvaret for å kalle 
inn eventuelt varamedlem. Det skal meldes fra til ordfører når det møter stedfortreder i 
saker der folkevalgte er vurdert som inhabile. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2023 - FASTSETTING AV VALGDAG 
 
 
Saksbehandler:  Laila Odden Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/1422     

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/22 Valgstyret 20.09.2022 
 
 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Brev fra Kommunal- og distriktsdepartementet 22.04.2022: Fastsetting av valgdag for 
kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023. 
 
Særutskrift KST-sak 45/21, møte 25.03.2021. 
 
Sammendrag: 
Valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er satt til mandag 11. september 
2023. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette åpningstider for valgdagen. Det benyttes 
elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen. Valgstyret gis fullmakt til å 
fastsette de endelig tider for når og hvor stemmegivningen før valgdagen skal skje, samt 
andre forhold knyttet til avvikling av valget. 
 
Saksutredning: 
 
Valgdag: 
Valgloven § 9-2 (1) lyder: 
«Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag». 
 
I statsråd 22.april 2022 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 fastsatt til 
mandag 11. september 2023.  
 
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal 
holdes valg også søndag 10. september 2023, jf. Valgloven § 9-2 andre ledd. 
 
Øyer kommune har tidligere holdt valg en dag, men på bakgrunn av den pågående Covid-19 
pandemien høsten 2021 ble det ved stortings- og sametingsvalget i 2021 ansett som en stor 
fordel med todagersvalg for å legge best mulig til rette for velgerne.  
 
Kommunedirektøren antar at det ved kommunestyre- og fylkestingstingsvalget 2023 og 
fremtidige valg vil være ønskelig å videreføre praksisen med valg en dag. 
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Muligheter for stemmegivning før valgdagen:  
- Tidligstemming:  
Velgere som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, skal få 
anledning til å henvende seg til kommunen for å stemme i tidligstemmeperioden. I 2021 var 
dette i perioden 01.07. – 09.08. 
 
- Forhåndsstemming: 
Det har vært holdt åpent for forhåndsstemming på kommunens servicetorg. I 2021 var dette 
i perioden 10.08. – 10.09.  
 
Det har også vært mulig å avgi forhåndsstemme på Bakketun bo- og servicesenter og på 
Tretten Sjukeheim. På disse stedene var det også mulig å stemme for ansatte og andre som 
måtte ønske det. 
 
- Ambulerende stemmegivning: Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi 
stemme der det holdes forhåndsstemmegivning, kan etter henvendelse til kommunen få 
avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.  
 
- Forhåndsstemming i annen kommune eller i utlandet: Det er også anledning til å avgi 
forhåndsstemme i en annen kommune eller i utlandet. Stemmen blir da sendt til 
hjemkommunen.  
 
Det omfattende tilbudet knyttet til mulighet for forhåndsstemming vil bli videreført ved 
valget i 2023. 
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
I forbindelse med stortings- og sametingsvalget i 2017 ble det vedtatt i kommunestyret, sak 
111/16, å innføre elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. 
 
 
Vurdering: 
 
 
Valgdag:  
Kommunen har tidligere holdt valg en dag med positiv erfaring. Det gode tilbudet knyttet til 
mulighet for stemmegivning før valgdagen videreføres ved valget høsten 2023. 
 
Kommunedirektøren rår kommunestyret til at det ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 
2023 holdes valgting kun på fastsatt valgdag som er mandag 11. september 2023. 
Når det gjelder åpningstidene på valgtinget mandag 11. september blir dette fastsatt av 
valgstyret våren 2023. 
 
Elektronisk avkryssing i manntall:  
Kommunedirektøren anbefaler at elektronisk avkryssing i manntallet som ble gjennomført 
ifm. stortings- og sametingsvalget i 2017 videreføres ved kommunestyre- og 
fylkestingsvalget i 2023. 
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Stemmegivning før valgdagen: 
Det gode tilbudet knyttet til mulighet for stemmegivning før valgdagen vil bli videreført ved 
valget i 2023.  
Valgstyret gis fullmakt til å fastsette detaljene. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 holdes valgting  
mandag 11. september 2023. 

 
2.  Det benyttes elektronisk avkryssing i manntallet i valglokalene på valgdagen.  

 
3. Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor 

stemmegivningen før valgdagen skal skje, samt andre forhold knyttet til avvikling av 
valget ihht.valgloven og valgforskriftens bestemmelser. 

 
 
 
 
Åsmund Sandvik Laila Odden 
Kommunedirektør 
 


