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SAMMENDRAG: 
I denne saken foreslås det at valgstyret delegerer myndighet til å godkjenne/forkaste 
tvilsomme stemmesedler til Jo-Morten Høistad, Randi S. Kristiansen, Laila Odden og Bente 
Huuse. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Valgloven § 10-3 angir vilkår for godkjenning av stemmesedler. Bestemmelsen gjelder både 
for stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgtinget. Vilkårene er 
kumulative, det vil si at 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 som sammen vurderer om tvilsomme stemmesedler skal 
godkjennes eller forkastes. Dette for å få en tilstrekkelig kvalitetssikring.  
 
Gausdal skal ved årets stortings- og sametingsvalg samarbeide med Øyer og Lillehammer 
kommune 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 regelverk som 
gjelder, og det anses å være en kvalitetssikring at kvalifisert personell fra samarbeidskommunene 
kan bistå hverandre i vurderingen av om tvilsomme stemmesedler skal forkastes eller godkjennes 
før endelig telling gjennomføres.  
 
Det foreslås at valgstyret delegerer myndighet til å vurdere om tvilsomme stemmesedler skal 
godkjennes eller forkastes til Jo-Morten Høistad, Randi S. Kristiansen, Laila Odden (Øyer kommune) 
og Bente Huuse (Lillehammer kommune). 

 

 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
 

1. Valgstyret delegerer myndighet til å godkjenne/forkaste tvilsomme stemmesedler til  
Jo-Morten Høistad, Randi S. Kristiansen, Laila Odden og Bente Huuse.  

 
2. Det skal være minst to personer som sammen vurderer om tvilsomme stemmesedler 

skal godkjennes eller forkastes. 


