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Fylkestinget 8. - 9. desember 2021 
• Vedtak i sak 104/21: 

• Fylkeskommunen skal gjennomføre en rådgivende folkeavstemming om en eventuell oppløsning av Innlandet 
fylkeskommune før endelig vedtak i februar 2022. 

• Fylkestinget ber regjeringen ta initiativ til utredning av fylkeskommunen som forvaltningsnivå.

• Vedtak sak 127/21:

• 1. Fylkesutvalget og gruppelederne som ikke er representert i fylkesutvalget oppnevnes som valgstyre og gis fullmakt til å ta alle 
avgjørelser som er nødvendig for å gjennomføre folkeavstemmingen. Valgstyret skal ta utgangspunkt i valglovens 
bestemmelser, men kan gjøre de tilpasninger som er nødvendig for å få avviklet folkeavstemningen innen neste fylkesting. 

• 2. Fylkesutvalget kan delegere myndighet til å fatte avgjørelser i spørsmål som ikke er av prinsipiell betydning til 
fylkeskommunedirektøren. 

• 3. Det tas kontakt med KMD for dekning av mulige kostnader. Udekkede kostnader til folkeavstemning og utredning dekkes av 
disposisjonsfond i fylkesbudsjettet for 2022. 

• 4. Fylkestingsmøtet i februar 2022 avholdes en uke senere enn planlagt, dvs. 22.-24. februar. 

• 5. For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag til fylkestinget i februar 2022, bes fylkesutvalget om å 
gjennomføre en høringsrunde blant kommuner, fylkeskommunale råd, organisasjoner og andre, samt at det 
gjennomføres en undersøkelse blant medarbeiderne i Innlandet fylkeskommune.



Valgstyret 14. desember - Vedtaket i sak 1/21:
• 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.



Valgstyre 21. desember- Vedtak 3/21

• 1. Ut fra smittevernfaglige og kapasitetsmessige grunner, herunder anbefaling fra 
Statsforvalteren, gjennomføres ikke stemmeavgivning ved fysisk oppmøte, men 
kun ved elektronisk stemmegiving. Da reduseres belastningen på kommunene. 
Fylkeskommunedirektøren gis i oppdrag å jobbe videre med en felles mal for hvordan vi i 
samarbeid med kommunene følger opp innbyggere som trenger bistand for å få avgitt sin stemme. 

• 2. Det gjennomføres en intensjonskunngjøring knyttet til mottatt tilbud fra New Voting Technology 
Consulting AS om gjennomføring av elektronisk stemmegivning for å sikre at regelverket om 
offentlige anskaffelser ivaretas. Deretter kan avtalen inngås, med mindre det mot formodning skulle 
vise seg å også være andre leverandører som kan løse oppgaven innen tidsrammen. 

• 3. Den rådgivende folkeavstemningen gjennomføres 10. – 17. februar. Elektronisk 
avstemning stenges siste valgdag, torsdag 17. februar kl. 15.00. 

• 4. Valgstyret slutter seg til de budsjettmessige betraktningene slik det fremgår av saken.



Verdikjeden

Innbyggere får vite at de kan starte

avstemningsprosess gjennom

ulike kanaler: SMS/Brosjyre/Nettside osv..

Innbygger blir videresendt til
avstemmingsløsningen
stemme.Innlandetfylke.no

Stemmeløsningen sjekker

at innbygger er del av 

manntallet og at det finnes

digital ID I KRR

Endelig stemme

(anonymisert) leveres

tilbake til oss

På innlandetfylke.no presenteres informasjon om 

avstemmingen og derfra ledes leseren med en valid 

lenke til avstemningsportal
Innbygger blir autentisert i 

ID –porten

Hvis innbygger finnes I 

manntallet så kan de avgi

en stemme.



Tallgrunnlag 

•Manntallet for folkestemning 
– 312 433 personer

• Samme manntall som ved 
kommune- og fylkestingsvalg 
pluss 2005 og 2006- kullene

• Registrerte i KRR ca 298 000





Elektronisk ID





De som ikke fikk til…

•Nettsiden vår

• Informasjonsbrosjyre i 
postkassen

• Infofilm 

•Alle 46 kommuner rigget et 
hjelpesenter (Servicetorget)

•Hjelpetelefon med eget 
nummer 





Resultat 

• 312 433 personer var manntallsført ved 
folkeavstemningen. 

• Det ble avgitt 145 978 stemmer.

• Frammøteprosent: 46,72 %

• Stemmene fordelte seg slik: 

• Beholde: 70 349 – 48,2 prosent 

• Deles: 74 087 – 50,8 prosent 

• Blank: 1542 – 1 prosent 



Udemokratisk?

•Aldersdiskriminering

•Utilbørlig press

•Hemmelig valg



Hva lærte vi?

• Forankring i kommunene er det viktigste!!

• Folk er digitale

•Personhets 

• Folkeavstemningen bør ikke komme som et utsettelseforslag

•…….Vi skulle ha hatt en plan B ☺


