
 

Utvalg: Valgstyre folkeavstemming 

Møtested: Teams  -   

Dato: 14.12.2021 

Tidspunkt: 13:00 -14:45   

 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Parti Varamedlem for 
Even Aleksander Hagen Leder AP  
Aud Hove Nestleder SP  
Kjerstin Gustavsen 
Lundgård 

Medlem AP  

Per-Gunnar Sveen Medlem AP  
Hans Kristian Enge Medlem AP  
Anne Elisabeth Thoresen Medlem AP  
Mona Cicilie Stormoen Medlem AP  
Pål-Arne Oulie Varamedlem SP Stein Tronsmoen 
Mari Gjestvang Medlem SP  
Olav Røssum Medlem SP  
Rune Øygarden Medlem H  
Hanne Alstrup Velure Medlem H  
Truls Gihlemoen Medlem FRP  
Mai Bakken Varamedlem SV Bjørnar Tollan Jordet 
Johannes Christian Wahl 
Gran 

Medlem MDG  

Maria Nilsen Aksberg Medlem R  
Helge Thomassen Medlem PP  
Erik Ringnes Medlem V  
Charlotte Veland Hoven Medlem KRF  

 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Tron Ole Bamrud Fylkeskommunedirektør 
Lise Cathrine Pedersen Seksjonssjef - Politisk sekretariat 

 
 
Merknader: 

Møteprotokoll



Kl. 13.00 erklærte fylkesordfører møtet for satt.  
Pål-Arne Oulie (Sp) møtte for Stein Tronsmoen.  
Mai Bakken møtte for Bjørnar Tollan Jordet (SV). 
 
Navneopprop ble foretatt.19 representanter til stede ved møtets begynnelse.  
Møteleder gjorde oppmerksom på at møtet streames.  
  
Innkalling godkjent.  
 
 
Protokollen er godkjent av: 
 
Even Aleksander Hagen 14.12.2021 
  

 
 



Saksliste 
 
 
Utvalgssaksnr. 

 
Tittel 

UOFF 
(Lukket) 

PS 1/21 Rådgivende folkeavstemning - en eventuell oppløsning 
av Innlandet fylkeskommune 

 

PS 2/21 Høring blant kommunene - en eventuell oppløsning av 
Innlandet 

 

 
FO = Forespørsler 
PS = Politisk sak 
RS = Referat sak 

PS 1/21 Rådgivende folkeavstemning - en eventuell oppløsning av 
Innlandet fylkeskommune 
 

Valgstyre folkeavstemmings behandling av sak 1/2021 i møte den 14.12.2021: 

Vedtak: 
Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak: 

1.Valgstyret for folkeavstemningen 2022 konstitueres med 

Leder: Even A. Hagen 

Nestleder:  Aud Hove 

2.Det vedtas slik møtekalender for valgstyret folkeavstemning: 

-Tirsdag 21. desember 2021 kl. 09.00. 

-Tirsdag 11. januar 

-Tirsdag 18. januar 

-Tirsdag 1. februar 

-Tirsdag 15. februar 

Alle møtene i 2022 starter kl. 10.00 og gjennomføres digitalt. 

3.Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres dagene 31. januar – 4. februar og 7. – 

11. februar. Stemmelokalene og elektronisk avstemning stenges siste valgdag, fredag 11. 

februar kl. 15.00. 

4. Kommuneloven, Valgloven, valgforskriften og veileder om lokale rådgivende 

folkeavstemninger legges til grunn for gjennomføringen av den rådgivende 

folkeavstemningen der det er relevant og annet ikke er vedtatt. 

 

5.Det åpnes for at 16 åringer kan stemme,- i tillegg til de som har stemmerett ved kommune- 

og fylkestingsvalg i Norge.  

6.Skjæringsdato for manntallet settes til 01.01.2022. 



7.Reglene for tidlig forhåndsstemming legges til grunn (bruk av konvolutt) ved manuell 

stemmegivning.  

8.Velgerne må stemme i den kommunen man er manntallsført. 

9.Fristen for å søke om ambulerende stemmegivning skal være den samme i alle 

kommunene, og settes til onsdag 9. februar kl. 12.00.  

10.De som er satt i karantene og isolat på grunn av covid-19 skal henvende seg til 

kommunen og få stemme manuelt på egnet sted. Fristen er den samme i alle kommunene; 

fredag 11. februar kl. 09.00. 

11.Brevstemmer må være kommunens valgstyre i hende senest torsdag 10. februar kl. 

17.00. 

12.Det produseres ikke valgkort for den rådgivende folkeavstemningen, men det kreves 

godkjent legitimasjon. Ved elektronisk avstemning benyttes MinID.  

13.Spørsmål det skal stemmes over på den rådgivende folkeavstemningen er: 

-Mener du at Innlandet fylkeskommune skal videreføres eller deles? 

Svaralternativene skal være: VIDEREFØRES, DELES og BLANK.  

14.Prøving av stemmegivninger og stemmesedler, opptelling og protokollering følger 

valgloven/forskriften så langt det er hensiktsmessig. Opptellingen skal foregå sentralt hos 

valgstyret i fylkeskommunen, fordelt på kommuner. 

 

15.Valgprotokollen legges fram for valgstyret og fylkestinget til godkjenning. Det settes ikke 

noe minstekrav til valgdeltakelse for at folkeavstemningen skal kunne godkjennes. 

16.Alle med stemmerett har anledning til å klage over forhold i forbindelse med 

forberedelsen og gjennomføringen av valget. Valgloven § 13-2 legges til grunn, og det er 

fylkestinget som er klageinstans. 

17.Det gjennomføres en informasjonskampanje i forbindelse med folkeavstemningen. 

Forslag til hvordan denne skal gjennomføres fremmes i valgstyret folkeavstemning 11. januar 

2022. 

18.Kommunene påføres oppgaver i forbindelse med gjennomføringen, og vil bli kompensert 

fullt ut for reelle utgifter i etterkant av folkeavstemningen.  

 

Behandling: 
Hans Kristian Enge (AP) fremmet følgende forslag: 

Even A. Hagen som leder av valgstyret 

Aud Hove som nestleder av valgstyret 

  

Erik Ringens (V) fremmet følgende forslag på vegne av Venstre, Arbeiderpartiet, Rødt, MDG 

og SV: 



Nytt pkt 5. Det åpnes for at 16 åringer kan stemme,- i tillegg til de som har stemmerett ved 

kommune- og fylkestingsvalg i Norge.  

  

Aud Hove (SP) fremmet følgende forslag:  

Nytt Punkt 13: 

1. Mener du at Innlandet skal videreføres eller deles til Hedmark og Oppland? 

  

Even A. Hagen (AP) fremmet følgende forslag: 

Forslag på møte 21. desember som første strekpunkt i møteoversikten kl. 09.00.  

  

Votering  
Forslag fremmet av Enge (AP) Pkt 1 - enstemmig vedtatt . 

Forslag fra Hagen (AP) på tillegg i møtedato - enstemmig vedtatt. 

  

Forslag fremmet av Ringnes (V) på vegne av Venstre mfl. : 16 stemmer 

(1 Venstre, 6 AP, 4 SP,1 Mdg, 1 SV, 1 Rødt, 1 Krf og 1 Pensjonistpartiet 

For fylkeskommunedirektørens innstilling: tre stemmer (Høyre og Frp)  

Forslag fremmet av Ringes mfl. vedtatt. 

  

Forslag fremmet av Hove (SP): 7 stemmer ( 4 SP, 1 SV, 1 Rødt og 1 Pensjonistpartiet). 

Fylkeskommunedirektørens innstilling: 12 stemmer (6 AP, 2 H, 1 Frp, 1 Mdg, 1 Krf og 1 V) 

Forslaget falt. 

  

Pkt 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12, 14,  15, 16, 17 og 18 - enstemmig vedtatt.  

  

  

  

  

  

 

PS 2/21 Høring blant kommunene - en eventuell oppløsning av 
Innlandet 
 

Valgstyre folkeavstemmings behandling av sak 2/2021 i møte den 14.12.2021: 

Vedtak: 



1.Valgstyret vedtar å gjennomføre en høring i Innlandet til spørsmålet om Innlandet 

fylkeskommune skal videreføres eller deles, med frist 31. januar 2022. 

2.Det gjennomføres høringsmøte 3. februar 2022 med start kl. 12. 

 

Behandling: 
Votering 

Innstilling - enstemmig vedtatt  
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