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Stortingsvalet 2021 - Val av røystestyre  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

 
Valstyret vel følgjande personar i røystestyra til Stortingsvalet 2021: 
 
Skjolden røystekrins: 
7 medlemer og 2 varamedlemer 
 
Gaupne røystekrins: 
9 medlemer og 3 varamedlemer 
 
 
Hafslo røystekrins: 
7 medlemer og 2 varamedlemer 
 
 
Leiar i valstyret får mynde til å føreta ev. suppleringsval. 
 
 
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Uprenta vedlegg:  
 
Samandrag:  

 
 
 
Utval som har vedtaksmynde: Valstyret 
 
 
Fakta/vurdering: 
I kvar røystekrins skal det veljast eit røystestyre på minst tre medlemer som administrerer 
røystegjevinga i vallokalet i sin krins. Valstyret har mynde til å velje røystestyre. 
 
Tidlegare har Luster hatt 5 medlemer i Gaupne, 5 medlemer på Hafslo, 4 medlemer i 
Skjolden, Luster, Indre Hafslo og Jostedal, 3 medlemer i Fortun, Veitastrond, Solvorn og 
Ornes. 
 
No er det nye og ferre krinsar, og elektronisk manntal.  
Rådmannen planlegg at det i blir organisert slik: 
Gaupne: 8 avlukke og 4 bord med manntal og urne. 
Hafslo:  6 avlukke og 3 bord med manntal og urne. 
Skjolden: 3 avlukke og 2 bord med manntal og urne.  
 
På kvart bord blir dei ein frå røystestyre og ein frå administrasjonen. 
I tillegg må det vere informasjons og vakthald for å halde orden i vallokalet og rettleie 
veljarar. Me opningstid frå kl. 9-19 og 20 må det også vere rom for å avvikle pausar. 
 
Rådmannen føresler 9 medlemer i Gaupne og 7 i Skjolden og Hafslo. 
På grunn av koronasituasjonen bør det også vere fleire varamedlemer pr. krins. 
 
Me ventar ei avklaring på om det må vere eige røystestyre for drive-in lokalet for personar i 
karantene. 
 
Saka vert lagt fram utan tilråding på personval, men det vil vere gunstig om det er 
representantar frå fleire grender i røystestyra, og at nokon har vore med tidlegare. 
 
Røystestyre er ei kommunalt folkevalt organ heimla i vallova, og skal veljast etter 
kommunelova § 7-2 og vallova § 3-3. 
 
Ein person er valbar og pliktar å ta imot val viss følgjande vilkår er oppfylt: 

- må ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsval 
- har skriftleg samtykka til val 

Til vanleg gjeld og at vedkomande må vere folkeregisterførd i kommunen. På grunn av 
koronasituasjonen er det unntak frå den regelen ved årets Stortingsval. 
 
 
 
Ingen er kontakta no, men nokre har tidlegare meldt frå at dei ikkje ynskjer attval. 
Alle som blir valde må førespørjast og gje samtykke. 
 
Desse var valde i 2019 etter val i valstyret og suppleringsval valstyreleiar: 
 



Fortun: 
Øyvind Samnøy, leiar 
Kristine Pedersen, nestleiar 
Per Ove Walaker  
Sonja Kristin Bjørnevåg (varamedlem) 
 
Skjolden:  
Wenche Haraldseid Weka , leiar 
Erik Bolstad, nestleiar 
Terje Anton Gudmundson 
Mona Bukve 
Anna Sissel Fuglesteg (varamedlem) 
 
Dale: 
Ragna Aud Leirmo, leiar  
Bjørg Hovland, nestleiar   Har sagt frå seg attval. 
Knut Heltne  
Øystein Høyheim 
Ole Ødegård (varamedlem) 
 
Gaupne: 
Anders Steinar Molland, leiar  Har sagt frå seg attval 
Magnar Holen, nestleiar   Har sagt frå seg attval 
Kenny Ekrene    Har sagt frå seg attval 
Eva Røneid  
Per Reidar Svangstu  
Agnar Kveane (varamedlem) 
Trine Anita Systad (varamedlem) 
 
Indre Hafslo: 
Sissel Olstad Morken, leiar  
Magnar Bergset, nestleiar  
Asbjørn Vinda  
Anita Fet 
Kjell Bergum (varamedlem)   
 
Hafslo: 
Claus Rumohr Moe , leiar  
Jane Johannesen , nestleiar  
Nina Hauge Sørensen  
Bjarne Venjum 
Torill Ruud  
May Hilde Hjelmeland (varamedlem) 
Nils Sverre Fardal (varamedlem) 
 
Veitastrond: 
Edith Flugheim, leiar  
Anne Kari Herlofsen Nes, nestleiar  
Jens Nes  
Johan Hilleren (varamedlem) 
 
Solvorn: 
Arne Kvalen, leiar    Har sagt frå seg attval 
Jermund Hagen, nestleiar  
Sølvi Grande Loen  
Gerd Søhoel (varamedlem) 



 
Ornes: 
Leif Hamaren, leiar  
Jan Vangelsten, nestleiar  
Rakel Optun Skagen 
Britt Bugge (varamedlem)  
 
Jostedal: 
Einar Blikra, leiar  
Solveig Sperle, nestleiar  
Arne Tuften  
Else Marie Haugen 
Marit Elvekrok (varamedlem) 
 
 
 
 
Dato: 4.6.21                      
 
Jarle Skartun Anita Bjørk Ruud 
rådmann valstyresekr. 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:   
m/kopi til:   
 
 
 
 
 
 
 


