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Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken foreslås at fullmakt til å prøve forhåndsstemmegivninger og stemmesedler 
delegeres til Kjellfrid Flækken, Jo- Morten Høistad og Randi S. Kristiansen.  
Videre foreslås at det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling, 
for å sikre tilstrekkelig anonymitet ved opptelling av sent innkomne stemmer. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Gausdal kommune har ved tidligere valg deltatt i valgsamarbeid om elektronisk telling av 
stemmesedler med Lillehammer kommune og Øyer kommune. Gausdal er også i år en del av 
dette samarbeidet der skanningssenteret ligger i Lillehammer kommune. Dette er et 
samarbeid Gausdal kommune har både faglig og økonomisk nytte av.  
 
Ihht. 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 Kjellfrid Flækken, Jo- Morten Høistad og Randi S. Kristiansen.  
 
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.  
 
For å sikre en god avvikling av valgopptellingen er det viktig å velge personell med erfaring 
fra valgarbeid og ha gode rutiner. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 

1. Valgstyret delegerer fullmakt til å prøve forhåndsstemmegivninger og 
stemmegivninger avgitt på valgtinget til følgende personer:  
Kjellfrid Flækken, Jo- Morten Høistad og Randi S. Kristiansen.  
Det skal være minst to personer til stede ved prøving av stemmegivninger.  

 
2. Det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling. 

 
 
 


