
 
Møteinnkalling 

 
 
Utvalg: Valgstyret 
Møtested: Kommunehuset 
Dato: 28.10.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed. 
 
 
 
 
 
 
 
Opprinnelig annonsert sak om godkjenning av valget må utgå fordi den nye saken må 
behandles både av valgstyret vårt og KMD før selve godkjenningssaken kan behandles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burfjord 25.10.19 
 
 
Eirik Losnegaard Mevik 
Ordfører 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen originalsignatur. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/19 Valgstyret 28.10.2019 

Klage på gjennomføringen av kommunestyrevalget 2019 - svar på KMD's 
henvendelse av 23.10.19. 

Henvisning til lovverk: Valgloven.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagene fra Gunn Nilsen datert 13.10.19 og 18.10.19 avvises da de ikke er fremmet innen 
klagefrist fastsatt i Valgloven § 13-2 andre ledd, første setning.   

 

Saksopplysninger 
Viser til vedlagte brev fra KMD samt tidligere behandlet sak 13/19 i valgstyret den 17.10.19. 
Sak 13/19 ble sendt fram til KMD for videre behandling der. Før KMD får gjort ferdig denne 
behandlingen trenger de valgstyrets uttalelse til mottatte henvendelser fra Gunn Nilsen datert 
13.10.19 og 18.10.19.  
KMD viser også til brev fra 3 valgstyremedlemmer, men denne saken er avklart etter at 
protokoll fra valgstyrets møte den 17.10.19 ble framsendt.  
Gunn Nilsen sin henvendelse av 13.10.19 dreier seg utelukkende om en forkastet stemme. 
Denne stemmen ble forkastet av valgstyret ved opptellingen den 09.10.19. Ved kontroll av 
forkastede stemmer hos fylkesvalgstyret ble det bekreftet at det var riktig å forkaste den. 
Stemmen ble sendt tilbake til kommunen for ny vurdering og ble av valgstyret den 17.10.19 
forkastet på nytt. Grunn til forkastelsen er at velgeren ikke står i manntallet. Samme klage er 
avvist av fylkesvalgstyret den 24.10.19 i sak 8/19.  
Gunn Nilsen sin henvendelse av 18.10.19 dreier seg om:  

 Tidligere stengning også på Sørstraumen Handel. Det har vært opplyst hele veien om at 
all forhåndsstemmegivning måtte avsluttes tidligere på begge steder.  

 Manglende stemmesedler og kø i valglokalet i Burfjord. At det var manglende stemme-
sedler der er nye opplysninger for oss. At det var kø der og enkelte ble utålmodige har vi 
hørt om før, men av og til må man beregne å måtte stå litt i kø og dette anser vi ikke for å 
være et avvik. 

 Om sikringen av urna. Den mener vi er godt nok sikret, både ved oppbevaringen og hver 
gang den må åpnes. Dagens bruk av strips og oppbevaringssted er av oss vurdert å være 
trygt nok. Det er kun valgmedarbeiderne som har tilgang til stripsene og dette er 
spesielle strips som du ikke får kjøpt i vanlig butikk.  

 Om tallene i stemmestyreprotokoll og manntallet fra Burfjord krets så er dette endret fra 
hhv 192 til 193 og fra 193 til 194 etter kontrolltellinger. Stemmestyreprotokollen ble 



kontrolltelt ved mottak i valgstyret slik den skal. Manntallet ble kontrolltelt ved 
omtellingen. De nye tallene er riktige.  

 Det er aldri brukt kopier av manntallslister i valgstyret, kun originaler. 
 Om møtet til valgstyret den 20.05.19 så er det en godkjent protokoll fra dette møtet som 

viser at Ronald Jenssen møtte på møtet. Når han i ettertid påstår det motsatte så blir dette 
kun ord mot ord i og med at folk husker forskjellig.  

 Om den forkastede stemmen, se forklaring i forrige avsnitt.  
 At det er gjennomført en uformell spørreundersøkelse om det ønskes nyvalg er helt 

ukjent for administrasjonen.  
Rent formelt er det iht til Valglovens § 13-2 andre avsnitt slike klagefrister: «Klage må fremmes 
innen sju dager etter valgdagen. Klage over valgoppgjøret må fremmes innen sju dager etter at 
valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget eller kommunestyret.» Ut fra dette er begge disse 
klagene utenfor klagefristene, men vi er av KMD bedt å vurdere dem allikevel.  
Vurdering 
Selv om klagen hadde vært innkommet til rett tid anses etter vår vurdering momentene i de 
innkomne klagene ikke å ha innvirkning på mandatfordelingen mellom listene.  
Vedrørende den forkastede stemmen så er forkastelsesgrunnen at vedkommende ikke sto i 
manntallet og nettopp dette er det helt vesentlige og avgjørende i saken. De øvrige momentene 
som anføres om denne stemmen har ikke relevans for avgjørelsen.  
Om de øvrige momentene så ser vi ikke at det er ting her som endrer saken som er framsendt til 
KMD. Det er også en del av påstandene i klagene som er direkte feil. Påstandene har ingen 
innvirkning på mandatfordelingen mellom listene.  
Alt av tellinger er gjort på nytt og godkjent – det er i hovedsak dette som er avgjørende for 
valgutfallet. Det eneste usikre momentet i tillegg er om den tidligere stengningen av forhånds-
stemmegivningen har innvirkning på mandatfordelingen mellom listene. Om dette så viser vi til 
sak 13/19 i valgstyret den 17.10.19 der dette er redegjort for.  
Vedlagt følger 

 Brev fra KMD datert 23.10.19.  
 Henvendelse fra Gunn Nilsen til KMD datert 13.10.19.  
 Henvendelse fra Gunn Nilsen til KMD datert 18.10.19.  
 Protokoll fra valgstyret den 17.10.19.  
 Vedtak fra fylkesvalgstyret den 24.10.19 i sak 8/19.  
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