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Møteleder 
 

Valgstyrets leder, ordfører Ellen Solbrække 
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5-13 PRØVING OG OPPTELLING AV FORHÅNDSSTEMMER. OPPTELLING AV 
VALGTINGSTEMMER  
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Valgstyret godkjenner bruk av stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemming på 
rom/boliger tilknyttet institusjon og ved ambulerende stemmegivning. 

2. Samlet valgstyre tar stilling til tvilsomme stemmegivninger og avgjør om en 
forhåndsstemme skal forkastes. 

3. Samlet valgstyre prøver forhåndsstemmegivninger i de tilfeller det har vært behov for 
å benytte stemmeseddelkonvolutt i forbindelse med beredskapsprosedyre og/eller 
ambulerende stemmegivning. 

4. Valgstyret holder 20 forhåndsstemmegivninger utenfor den foreløpige opptellingen og 
blander disse med evt forhåndsstemmegivninger som kommer inn fra andre 
kommuner etter at den foreløpige opptellingen har begynt (valgforskriftens § 37). 

5. Opptelling av valgtingstemmer foregår samlet hos valgstyret for samtlige 
stemmesteder i kommunen. 

6. Opptellingen foretas av valgstyret og administrativ valgorganisasjon. 

 
Behandling: 
Rådmannen fremmet forslag om et nytt punkt – punkt 7: 
 
Både urner og det øvrige materiellet oppbevares hos valgstyret fra søndag til mandag.  Det 
øvrige materiellet (manntallet) fraktes tilbake før stemmegivningen begynner mandag.  
Urnene med stemmesedler oppbevares hos valgstyret til opptellingen begynner. 
 
Rådmannens forslag og tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Valgstyret godkjenner bruk av stemmeseddelkonvolutt ved forhåndsstemming på 
rom/boliger tilknyttet institusjon og ved ambulerende stemmegivning. 

2. Samlet valgstyre tar stilling til tvilsomme stemmegivninger og avgjør om en 
forhåndsstemme skal forkastes. 

3. Samlet valgstyre prøver forhåndsstemmegivninger i de tilfeller det har vært behov for 
å benytte stemmeseddelkonvolutt i forbindelse med beredskapsprosedyre og/eller 
ambulerende stemmegivning. 

4. Valgstyret holder 20 forhåndsstemmegivninger utenfor den foreløpige opptellingen og 
blander disse med evt forhåndsstemmegivninger som kommer inn fra andre 
kommuner etter at den foreløpige opptellingen har begynt (valgforskriftens § 37). 

5. Opptelling av valgtingstemmer foregår samlet hos valgstyret for samtlige 
stemmesteder i kommunen. 

6. Opptellingen foretas av valgstyret og administrativ valgorganisasjon. 
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7. Både urner og det øvrige materiellet oppbevares hos valgstyret fra søndag til 
mandag.  Det øvrige materiellet (manntallet) fraktes tilbake før stemmegivningen 
begynner mandag.  Urnene med stemmesedler oppbevares hos valgstyret til 
opptellingen begynner. 

 

Melding om vedtak sendt:  Lederne av stemmestyrene, forhåndsstemmemottakere 
(forhåndsstemming hjemme og på institusjon) 
 
 
  

6-13 SØKNAD OM FRITAK FRA STEMMESTYRET I BERGENHUS KRETS 
PEDER HARLEM 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Valgstyret gir Peder Harlem fritak som leder av stemmestyret i Bergenhus krets ved 
Stortingsvalget 2013 

2. Valgstyret gir Peder Harlem fritak som medlem av stemmestyret i Bergenhus krets 
ved Stortingsvalget 2013 

3. Som nytt medlem velges_________________ 
4. Som ny leder velges____________________ 

 
 
Behandling: 
Peder Harlem (SP) ble erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6 og fratrådte under 
behandlingen av saken. 
 
Ordfører Ellen Solbrække foreslo Undis Holt som leder og Dagfinn Søtorp som nestleder av 
stemmestyret i Bergenhus krets. 
 
Unni Ødegård ble foreslått som nytt medlem i stemmestyret.  Inger Synnøve Haugaard ble 
foreslått som nytt varamedlem. 
 
Forslagene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Valgstyret gir Peder Harlem fritak som leder av stemmestyret i Bergenhus krets ved 
Stortingsvalget 2013 

2. Valgstyret gir Peder Harlem fritak som medlem av stemmestyret i Bergenhus krets 
ved Stortingsvalget 2013 

3. Som nytt medlem velges Unni Ødegård 
4. Som nytt varamedlem velges Inger Synnøve Haugaard 
5. Som ny leder velges Undis Holt 
6. Som ny nestleder velges Dagfinn Søtorp 

 
 
Melding om vedtak sendt:  De valgte, valgstyrets leder, valgstyrets sekretær 
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