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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Valgstyret 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 01.10.2019 Tid: 10:00 -11:30 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Nanna Kristoffersen   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 For valgsekretariatet, Kari Véien Denné leder og Henning Sveen. 

 

Merknader Dokumenter utdelt i møtet: 

Notat – Evaluering fra valgstyrets sekretariatet. 

(Arkivsak 18/1102-5) 

Behandlede saker 8/19 

 

Leder tok opp innkalling og saksliste som ble enstemmig godkjent og møtet satt. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Kjell B. Hansen 

leder 

    

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

8/19 18/1102   

 Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 - evaluering  
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Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019 - evaluering  

 

Vedtak: 

 

Valgstyret tar valgstyresekretariatets evaluering til orientering, med følgende innspill: 

 Valgstyret ber rådmannen om en gjennomgang av evalueringen og legge frem egen sak 

til kommunestyret før neste valg. 

 

 Valgstyresekretariatet tar med seg innspill fra valgstyret i sin evaluering som legges 

frem for valgstyret i god tid før neste valg. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Orientering fra valgsekretariatets leder, Kari Véien Denné om følgende punkter: 

 

 Tid og sted for forhåndsstemmegivningen  

 Bemanning av forhåndsstemmesteder.  

 Bemanning ved foreløpig telling av forhåndsstemmer  

 Tid og sted for valgting  

 Bemanning ved valgting  

 Bruk av konsulenter til innstallering av programvare for scanning  

 Plassering av scanningsenter/tellesentral  

 

Følgende forslag ble fremmet av et samlet valgstyre: 

 «Valgstyret ber rådmannen om en gjennomgang av evalueringen og legge frem egen 

sak til kommunestyret før neste valg. 

 Valgstyresekretariatet tar med seg innspill fra valgstyret i sin evaluering som legges 

frem for valgstyret i god tid før neste valg.» 

 

 

 

Avstemming: 

Valgstyresekretariatets evaluering, samt innspill tas enstemmig til orientering. 
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