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Godkjenning av kommunestyrevalget 2011

Rådmannens innstilling
Kommunestyrevalget 2011 godkjennes.

Saksopplysninger
Kommunestyret godkjenner selv valget på bakgrunn av en innstilling fra valgstyret jfr. 
Valglovens § 13-4.
§ 13-4. Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg – omvalg
(1) Det nyvalgte fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte 
kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig. 
(2) Fylkestinget skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket ugyldig hvis det er 
begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som 
det ikke er mulig å rette. 
(3) Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er begått feil 
som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er 
mulig å rette. 
(4) Hvis fylkestinget eller kommunestyret kjenner et valg ugyldig, skal det sendes melding til 
departementet, som påbyr omvalg. Ved fylkestingsvalg kan departementet i særlige tilfeller påby 
omvalg i hele fylket, selv om feilen ikke gjelder alle kommunene i fylket. 
(5) Bestemmelsen i kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll gjelder tilsvarende. Fristen for å 
fremsette begjæring om lovlighetskontroll er likevel sju dager etter at fylkestinget eller 
kommunestyret har truffet vedtak etter første ledd. 
Vedlegg:
Valgprotokoll for valgstyret.
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Kommunestyre- og Valgprotokoll for

fy1kestingsvalg valgstyret

Kommune:
1943 KVÆNANGENAr : 2011
Fylke
1900 TROMS

A Administrative forhold

Al Valgstyret

Valgstyrets sekretær: Lihian Kaasen Soleng

E-postadresse: lillian.soleng@kvanangen.kommune.no

Telefon: 77778803

Faksnr: 77778807

Valgstyrets leder: John Helland
øvrige medlemmer (inkl. motende varamedlemer)
Ivar-Henning Boberg, Medlem
Ann-Sissel Emaus, Medlem
Anne-Gerd Jonassen, Medlem
Jan Helge Jensen, Nestleder

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0 11 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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A2 Valgtinget - Stemmekretser og tid

Navn på alle kretsene i kommunen

Krets Åpningstid
0003 Alteidet Man. kl.12.00 - kl.18.00

0004 Burfjord Man. kl.10.00 - kl.19.00

0005 Badderen Man. kl.12.00 - kl.18.00

0006 Indre Kvænangen Man. kl.12.00 - kl.18.00

0008 Spildra Man. kl.10.00 - kl.15.00

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0 11 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011



Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 Page 3 of 22

B Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
Bi Forhåndsstemmegivninger mottatt totalt

B1.1 Mottatt -forkastet - godkjent kol i mottatt kol 2 forkastet kol 3 godkjent

a. Antall forhåndsstemmegivn. innenriks
0 0 0fra 1. juli - 9. august (tidlig-stemmegivn.)

b. + Antall forhåndsstemmegivn. innenriks
214 0 214

fra_10._august

c. + Antall brevsternmer utennks 0 0 0

d. + Antall øvrige forhåndsstemmegivninger
0 0 0utenriks og på_Svalbard_og Jan Mayen

e. = Totalt antall godkjente stemmegivninger etter § 10- 1 214

f. - Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer før 214valglokalene stengte. Til B2. la

g. - Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene stengte,
0inkl, sent innkomne. Til B2.2a

h. = KONTROLLSUM 0

a Innenriks b Utenriks,
B1.2 Grunnene til atforhåndsstemmegivningene ble Svalbard og

forkastet Jan Mayen
B1.la+bkol2 B1.lc+dkol2

Totalt antall forkastede stemmegivninger Fra B 1.1 0 0
a. - Velgeren var ikke manntalisført i kommunen § 10-1(1) a) 0 0
b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren § 10-1(1) b) 0 0

c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid § 10-1(1) c) 0 0
d. - Stemmegivningen var ikke levert

0 0rett_stemmemottaker_§_10-1(1)_d)

e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten
0 0har vært_åpnet_§_10-1(1)_e)

f. - Velgeren har allerede fatt
0 0godkjent_en_stemmegivning_§_10-1(1)_f)

g. - Stemmegivningen kom for sent frem § 10-1(1) g) 0 0
h. SUM= 0 0

B1.2.1 Kontroll

JA SumB1.2radh.)=0

Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0 11 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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B2 Forhåndsstemmer til foreløpig opptelling

B2.1 Stemmer tilforeløpig opptelling senestfire timer
Antall

valgiokalene stengte

a. Stemmeseddelkonvolutter til foreløpig opptelling senest fire timer
214før valglokalene ble stengt. Fra B 1.1 f

Innholdet fordelte seg slik: I Fvalg kol I I Kvalg kol 2 I
b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter § 10-5(4) for

nærmere vurdering av innholdet (tvilsomme). Til D2. la

c. Blanke stemmesedler
3 i

Til D4.5

d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene
159 206Til fordeling i B3.la og B3.2a

B2.2 Stemmer tilforeløpig opptelling etter at valgiokalene
Antall

stengte

a. Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valgiokalene var
0stengt,_inkl,_sent innkomne. Fra B i .1 g

Innhold: Stemmesedlene fordelte seg slik I Fvalg kol i Kvalg kol 2 I
b. Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter § 10-5(4) for

0nærmere vurdering av innholdet. Til D2. lb

c. Blanke stemmesedler
0

Til D4.5 0

d. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike valgene
0 0Til fordeling i_B3.lb_og B3.2b

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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B3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene

B3. i Fylkestingsvalget - Resultatfraforelepig opptelling

a b c
Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer

Fra foreløpig Fra opptelling
opptelling fire timer etter at

Valgilste før valgiokalene valgiokalene Totalt
stengte stengte

Fra B2.ld kol i Fra B2.2d kol i

Det norske Arbeiderparti 44 0 44
± Sosialistisk Venstreparti 8 0 8
±Rødt 0 0 0

Senterpartiet 10 0 10

Kristelig Folkeparti 6 0 6
Venstre 2 0 2

tH’re 35 0 35

t Fremskrittspartiet 17 0 17

t Demokratene i Norge 0 0 0
Kristent Samlingsparti 1 0 1
Kystpartiet 36 0 36

± Miljøpartiet De Grønne 0 0 0
± Norges Kommunistiske Parti 0 0 0

SUM 159 ( 0 159
Til sammenstilling
D3.iakol i

B3.1.1 Kontroll

Ja B2.ldkol 1 er lik sum B3.la

Årsak til eventuell differanse:

Ja 1B2.2dko11 erliksumB3.lb

Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0 11 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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B3.2 Kommunestyrevalget - Resultatfraforeløpig opptelling

a b c
Forhåndsstemmer Forhåndsstemmer

Fra foreløpig Fra opptelling
opptelling fire timer etter at

Valgliste før valgiokalene valgiokalene Totalt
stengte stengte

Fra B2.ld kol 2 Fra B22d kol 2

Det norske Arbeiderparti 47 0 47
± Sosialistisk Venstreparti 15 0 15

±Høyre 75 0 75
± Fremskrittspartiet 11 0 1 i
± Kystpartiet 55 0 55
± Kvænangen i utvikling 3 0 3

SUM J 206 0 206
Til sammenstilling
D3.la kol 2

B3.2.1 Kontroll

Ja B2.ld kol 2 er lik sum B3.2a

Årsak til eventuell differanse:

Ja B2.2d kol 2 er lik sum B3.2b

Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011 C844?XYT==WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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C Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
Cl Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene

Stemmekrets Sted for Manntall Antall stemmegivningerforeløpig
avgitt på valgtingetopptelling

c da b
Særskilt SærskiltKryss i manntallet Ordinære (urnene)
omslag omslag

Søndag Mandag Fvalg Kvalg Fremmede
Forhånds

kol i kol 2
avkryss/

ikke i
mamit.

0003 Alteidet Valgstyret 0 57 53 58 0 0

0004 Burtjord Valgstyret 0 215 155 215 7 0

0005 Badcieren Valgstyret 0 110 89 108 0 0

0006 Indre Valgstyret 0 41 38 41 3 0Kvænangen

0008 Spildra Valgstyret 0 20 19 20 i 0

SUM 0 443 354 442 11 0

ev. C2.2a ev. C2.2a C2.1.laVidereføres Dl .2a
kol 1 kol 2 eller D1.la

Cl.l Kontroll av stemmestyrenes valgprotokoller

Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til fylkestingsvalget (Cl b kol 1)Ja
enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (Cl a)

Det er ikke mottatt flere ordinære stemmegivninger til kommunestyrevalget (Cl b kol 2)Ja enn det er kryss i manntallet totalt søndag og mandag (Cl a)

Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011 C844?XYT=W00MLUKS0LU7O6&PRM... 15.09.2011
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C2 Valgtingsstemmer til foreløpig opptelling hos valgstyret

C2. i Fremmede stemmer som ble talt med iforelepig oppteiing

C2.1.1 Godkjenning av stemmegivninger Antall

a. Antall stemmegivninger (konvolutter)
Fra Cl c

b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen § 10-2(1) a)

c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende
var manntalisført § 10-2(1) c)

d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme
§ 10-2(1)c)

e. = Godkjent stemmegivninger til foreløpig opptelling
Til C2.1.2a

C2.1.2 Godkjenning av stemmesedlene Antall

a
Godkjente stemmegivninger fra fremmede
FraC2.1.le

Innhold:
Stemmesedlene fordelte seg slik Fvalg kol I Kvalg kol 2

b
Blanke stemmesedler
Til D4.5

forkastet fordi:
C. seddelen mangler off. stempel § 10-3(1) a)

d
forkastet fordi:
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder § 10-3(1) b)

forkastet fordi:
e.

fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på § 10-3(1) c)

f
forkastet fordi:
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d)

Godkjente stemmesedler til foreløpig opptelling
g. Til C2.2b

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0 11 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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. . . Antall AntallC2.2 Stemmesedler tilforelopig opptelling hos valgstyret
Fvalg kol i Kvalg kol 2

a. Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som
ikke teller selv. (Ev. fra Cib kol i og kol 2) 354 442

b. + Stemmesedler blant de som ble avgitt “fremmed”
FraC2.1.2g 0 0

c. = Mellomsum
354 442

d. - Stemmesedler lagt til side etter § 10-5(4) for nærmere
vurdering. Til D2.2a 0 0

e. - Blanke stemmesedler
Til D4.5 9 3

f. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike
valglistene. Til fordeling i C3.la og C3.2a 345 439

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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C3 Fordeling av godkjente stemmesedler på de ulike valglistene

C3. i Fylkestingsvalg - Resultatfraforeløpig opptelling

. a b cValghste

Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Totalt
Fra foreløpig Fra foreløpig
opptelling hos opptelling hos

valgstyret stemmestyrene

Fra C2.2fkol i Fra *

Det norske Arbeiderparti 82 0 82
± Sosialistisk Venstreparti 15 0 15
+Rødt 2 0 2
± Senterpartiet 13 0 13
± Kristelig Folkeparti 9 0 9
± Venstre 0 0 0
±Høyre 59 0 59
± Fremskrittspartiet 39 0 39
± Demokratene i Norge 1 0 1
± Kristent Samlingsparti 0 0 0
± Kystpartiet 123 0 123
± Miljøpartiet De Grønne 2 0 2
± Norges Kommunistiske Parti 0 0 0

SUM 345 0 345
Til sammenstilling
D3.idkol i

Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3 .2

C3.1.1 Kontroll

Ja C3.la er lik sum C2.2fkol 1

Årsak til eventuell differanse:

Ja C3.lb er lik sum B3.2 i stemmestyrets møtebok (Kontroller tallet 0)
Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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C3.2 Kommunestyrevalg - Resultatfraforelopig opptelling.

. a b cValgliste

Valgtingsstemmer Valgtingsstemmer Totalt
Fra foreløpig Fra foreløpig
opptelling hos opptelling hos

valgstyret stemmestyrene

Fra C2.2fkol 2 Fra *

Det norske Arbeiderparti 85 0 85
± Sosialistisk Venstreparti 35 0 35
± Høyre 138 0 138
± Fremskrittspartiet 24 0 24

± Kystpartiet 144 0 144
± Kvænangen i utvikling 13 0 13

SUM 439 0 439
Til sammenstilling
D3.ld kol 2

Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrenes møtebøker post B3 .4

C3.2.1 Kontroll

Ja C3.2a er lik sum C2.2fkol 2

Årsak til eventuell differanse:

Ja C3.2b er lik sum B3.4 i stemmestyrets møtebok (Kontroller tallet 0)
Årsak til eventuell differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0 11 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D Endelig opptelling
Dl Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag

Dl.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte “fremmed”
(skal bare fylles ut dersom fremmede stemmer ikke ble taft med i foreløpig Antall
opptelling)

a. Antall stemmegivninger
FraClc 11

b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen
§ 10-2(1) a) 2

c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der
vedkommende var manntalisført § 10-2(1) c) 0

d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme
§ 10-2(1) c) 0

e. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter)
Til D1.3a 9

D1.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller som
Antallikke stod i manntallet i kommunen

a. Antall stemmegivninger
FraCid 0

b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen
§ 10-2(1) a) 0

c. - forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme
§ 10-2(1) c) 0

d. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter)
Til D1.3b 0

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V01 i C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D1.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag Antall

a. Stemmeseddelkonvolutter fra fremmede
FraDl.le 9

b. + Stemmeseddelkonvolutter fra forhåndsavkrysset /
ikke i manntall. Fra Dl .2d 0

c. = Godkjente stemmegivninger fra særskilt omslag
9

Innhold:
. Fvalg kol 1 Kvalg kol 2Stemmesedlene fordelte seg slik

d. Blanke stemmesedler
Til D4.5 0 0

e. forkastet fordi:
seddelen mangler off. stempel § 10-3(1) a) 0 0

f forkastet fordi:
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder

0 0§ 10-3(l)b)

forkastet fordi:
g. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på

0 0§ 10-3(1) c)

h. forkastet fordi:
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d) 0 0

i. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike
listene. Til sammenstilling D3. le 9 9

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0il C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D2 Behandling av tvilsomme stemmer

D2.1 Behandling av tvilsomme stemmer blantforhåndsstemmene Antall

a. Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side i
forbindelse med foreløpig opptelling. Fra B2. ib 0

b + Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side
. blant de som ble behandlet etter valgiokalene stengte,

0inkl, sent innkomne. Fra B2.2b

c. = Totalt antall stemmeseddelkonvolutter
0

Innhold:
. Fvalg kol i Kvalg kol 2Stemmesedlene fordelte seg slik

d. Blanke stemmesedler.
Til D4.5 0 0

forkastet fordi:
e. .fremgar ikke hvilket valg seddelen gjelder

0 0§ 10-3(1)b)

f
forkastet fordi:

. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på 0
§ 10-3(1)c)

g. forkastet fordi:
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d) 0 0

h. Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike
listene. Til sammenstilling D3.ib i 0

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0il C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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. . . Antall AntallD2.2 Behandling av tvilsomme stemmer blant valgtingsstemmene
Fvalg kol 1 Kvalg kol 2

Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i
a. forbindelse med valgstyrets foreløpige opptelling.

0 0Fra C2.2d

b +
Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i

. forbindelse med stemmestyrenes foreløpige opptelling.
0 0Fra B3. i d i stemmestyrenes møtebøker.

c. = Mellomsum: Totalt antall stemmesedler 0 0

d. Blanke stemmesedler
Til D4.5 0 0

e. - forkastet fordi:
seddelen mangler off. stempel § 10-3(1) a) 0 0

f. - forkastet fordi:
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder § 10-3(1) b) 0 0

forkastet fordi:
g. fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på

0 0
§ 10-3(i)c)

h. - forkastet fordi:
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d) 0 0

i
= Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike

. valgene. Til sammenstilling D3. 1 f 0 0

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D3 Resultat fra endelig opptelling

D3. i Sammendrag - samlet antall godkjente stemmesedler til Antall Antall
endelig opptelling Fvalg kol i Kvalg kol 2

Forhånd a
Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling

— av forhåndsstemmer. Fra B3.lc og B3.2c 159 206

b +
Godkjente fra “tvilsomme” forhåndsstemmer

.

— FraD2.lh 1 0

c. = Forhånd: Antall stemmesedler til endelig telling 160 206

Valci*in d Godkjente stemmesedler fra foreløpig opptelling
g

2 — av valgtingsstemmer. Fra C3.lc og C3.2c 345 439

e +
Godkjente stemmesedler fra særskilt omslag

.

— FraDl.3i 9 9

f +
Godkjente fra “tvilsomme” valgtingsstemmer

. FraD2.2i 0 0

g. = Mellomsum: 354 448

h
Blanke stemmesedler

. Til D4.5

.

- forkastelsesgrunn:
.

— seddelen mangler off.stempel § 10-3(1) a)

forkastelsesgrunn:
j. - fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder

§ 10-3(i)b)

forkastelsesgrunn:
k. - fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på

§ 10-3(1)c)

- forkastelsesgrunn:
.

— partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d)

m. = Valgting: Antall stemmesedler til endelig telling 354 448

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V0 li C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D3.2 Fylkestingsvalget - Resultatfra endelig opptelling

Antall stemmesedler

a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stm.tall

Valgilstens navn Rettede Urettede Rettede Urettede Totalt

Det norske Arbeiderparti 11 33 20 63 127

± Sosialistisk Venstreparti 3 5 5 10 23

± Rødt 0 0 i i 2

± Senterpartiet 7 3 3 10 23

± Kristelig Folkeparti 3 3 4 5 15

± Venstre 0 2 0 0 2

± Høyre 12 24 23 41 100

± Fremskrittspartiet 7 10 20 19 56

± Demokratene i Norge 0 0 0 I I

± Kristent Samlingsparti 0 1 0 0 i

± Kystpartiet 24 12 85 41 162

± Miljøpartiet De Grønne 0 0 2 0 2

Norges Kommunistiske
0 0 0 0 0Parti

67 93 163 191

KONTROLLSUMMER = 160 354 = 514

D3.2.1 Kontroll

Ja D3.lckol. 1 er lik sum D3.2a

Årsak til differanse:

Ja D3.lm kol. i er lik sum D3.2b

Årsak til differanse:

https://vaig.ergogroup.no/regr/R844/V0li C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D3.3 Kommunestyrevalget - Resultatfra endelig opptelling

Antall stemmesedler

a. Forhåndsstemmer b. Valgtingsstemmer c. Stm.tall

Valglistens navn Rettede Urettede Rettede Urettede Totalt

Det norske Arbeiderparti 24 23 60 25 132

± Sosialistisk Venstreparti 10 5 28 7 50

± Høyre 52 23 115 28 218

± Fremskrittspartiet 6 5 19 5 35

± Kystpartiet 39 16 107 40 202

± Kvænangen i utvikling 3 0 10 4 17

134 72 339 109

KONTROLLSUMMER 206 = 448 = 654

D3.3.1 Kontroll

Ja D3.lckol.2erliksumD3.3a

Årsak til differanse:

Ja D3.lm kol. 2 er lik sum D3.3b

Årsak til differanse:

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D4 Sammenstilling og statistikk - kommunestyrevalget

Antall kryss i manntallet SØNDAG

Antall kryss i manntallet MANDAG 443

D4.2 Forhåndsstemmegivninger

Tidligstemmer innenriks
(mottatt 1. juli - 9. august)

Øvrige forhåndsstemmegivninger innenriks
(mottatt fra 10. august)

Brevstemmer utenriks

Øvrige forhåndsstemmegivninger utenriks
og på Svalbard og Jan Mayen

Antall stemmegivninger

Referanse

Bl.lakol II

Bl.lbkolII

Bl.lckolII

Bl.ldkolII

Forkastet

0

0

0

0

Referanse

Bl.lakol III

B1.lb kol III

B1.lc kol III

Bl.ldkol III

Godkjent

0

214

0

0

D4.3 Valgtingsstemmegivninger
Referanse Forkastet Referanse Godkjent

Stemmegivninger i urnen(e) Cib kol II 442

Fremmede stemmegivninger (dersom
tatt med i foreløpig opptellmg) C2. 1. lb-d C2. 1. le

Fremmede stemmegivninger (dersom ikke
tatt med i foreløpig opptelling) Dl.lb-d 2 Dl.le 9

Stemmegivninger (forhåndsavkrysset - stod
ikke i manntallet) Dl.2b-c 0 Dl.2d 0

D4.1 Kryss i manntallet Antall

0

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V01 1 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D4. 4 Forkastelsesgrunnerfor stemmegivninger

Forhånd Valgting
Hjemmel

Referanse Antall Referanse Antall
C2.1.lb+Velgeren var ikke manntallsført i kommunen

B1.2a 0 D1.lb+ 2
- §10-1(l)a/10-2(1)a D1.2b

Det var ikke mulig å identifisere velgeren
B1.2b 0

- §10-1(1)b

Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid
B1.2c 0

- §10-1(l)c

Stemmegivningen var ikke levert rett stemme
B1.2d 0mottaker- §10-1(1)d

Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært
B1.2e 0åpnet - §10-1(1)e

Velgeren har allerede fått godkjent en stemme
B1.2f 0givning- §10-l(1)f

Stemmegivningen kom for sent frem
B1.2g 0

- §10-1(1)g

Velgeren hadde stemt i den kretsen der vedk. C2.1.lc +

var manntallsført - §10-2(1)c D1.lc 0
C2. 1.1 d +Velgeren hadde avgitt godkjent D1.ld + 0forhåndsstemme - §10-2(1)c D1.2c

Forhånd Valgting
D4.5 Stemmesedler

Referanse Antall Referanse Antall

Godkjente stemmesedler D3.lc 206 D3.lm 448
C2. i .2c-f+
Di.3e-h +

Forkastede stemmesedler D2.le-g 1 D2.2e-h +
D3.ii-l

C2.i.2b+
C2.24.. I

112.L I Di.3d+

Blanke stemmesedler B2.2 I 0 D2.2d + 0
D2.id D3.ih+

St.Mø B3.le

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V01 i C844?XYTW00MLUKS0LU7O6&PRM=... 15.09.2011
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D4. 6 Forkastelsesgrunnerfor stemmesedler

Forhånd Valgting
Hjemmel

Referanse Antall Referanse Antall
C2.1.2c+
D1.3e+

Seddelen mangler off. stempel D2.2e + 0
- §10-3(1)a D3.li

C2.1.2d+
D1.3f+

Fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder
D2.le 0 D2.2f+ 0

- §10-3(1)b D3.lj
C2.1.2e+
D1.3g+

Fremgår ikke hvilken liste velgeren har stemt D2. .f 1 D2.2g +på - §10-3(l)c D3.lk

C2.1.2f+
D1.3h+

Partiet/gruppen stiller ikke liste
D2.1.g 0 D2.2h + 0

- §10-3(l)d D3.li

https://valg.ergogroup.no/regr/R844/V011 C844?XYT=WOOMLUKSOLU7O6&PRM=... 15.09.2011
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Underskrifter
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El .2 Mandatenes fordeling på partier
E2. i Stemmetillegg og personlige stemmer
E2.2 Valgte representanter og vararepresentanter
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/30 Kvænangen kommunestyre 12.10.2011

Vurdering av habilitet

Rådmannens innstilling
John Helland anses som habil til å være medlem av Kvænangen kommunestyre for valgperioden 2011 –
2015. 

Saksopplysninger

Det har blitt stilt spørsmål ved om John Helland er habil til å sitte i kommunestyret etter at han tiltrer 
jobb som leder for NAV-kontoret i Kvænangen. Som leder for NAV-kontoret er han ansatt i Staten, men 
kontoret er et samarbeid mellom Stat og kommune der kommunen går inn med ett årsverk og en del 
oppgaver innen sosialfeltet er overført til dette kontoret.  

Utdrag fra samarbeidsavtalen mellom NAV og Kvænangen kommune
Stat og kommune er i tilknytning til denne avtale enige om at følgende fagområder er delegert fra 
kommune/stat til NAV Kvænangen ved daglig leder. Kvænangen kommune delegerer oppgaver og 
beslutninger etter:
 Lov om sosial tjeneste kap 6 - tiltak overfor rusmisbrukere
 Lov om sosial tjeneste § 4-5 - midlertidig husvære
 Lov om sosial tjeneste § 3-4 - bolig for vanskeligstilte
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger – flyktningetjenesten
 Utskriving av parkeringsbevis
 Arbeid med gjeldsordning og startlån i samarbeid med kommunekassen
 Utskriving av ledsagerbevis og TT-kort
Delegasjonen innebærer at NAV-leder har det utøvende behandlingsansvaret etter personopplysnings-
loven. Detaljering fremgår av vedlagte delegasjonsvedtak. NAV-leder skal inneha personal- og 
økonomifullmakter som kommunal enhetsleder i Kvænangen kommune i henhold til kommunalt 
delegasjonsreglement. 

Kommunelovens § 14, Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg.
1. Ved valg til - formannskap og fylkesutvalg, - faste utvalg, - kommunedelsutvalg, - kontrollutvalg, -
kommuneråd og fylkesråd og - kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre 
lover, gjelder følgende regler: 

a) Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre og 
fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende 
kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret 
vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommunedel, er 
valgbare. 

      Den som ikke har nådd stemmerettsalder, er valgbar, men ikke pliktig til å ta imot valg. 
b) Utelukket fra valg er fylkesmannen, assisterende fylkesmann, og den som i vedkommende kommune 

eller fylkeskommune er administrasjonssjef eller dennes stedfortreder, er sekretær for 
kommunestyret eller fylkestinget, er leder av forvaltningsgren, har ansvaret for regnskapsfunksjonen 



i kommunen eller fylkeskommunen, eller foretar revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 
Leder av enkeltstående virksomheter er likevel ikke utelukket fra valg. I kommuner og 
fylkeskommuner med parlamentarisk styreform er ansatte i sekretariatet til rådet som har fått 
myndighet delegert fra rådet, ikke valgbare. 

c) Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende 
organ de siste fire år. Den som er medlem av et parti som er registrert etter partiloven kapittel 2, kan
nekte valg på grunnlag av listeforslag som ikke er framsatt av dette partiet. 

2. Den som har tapt sin stemmerett eller foretar revisjon for vedkommende kommune eller 
fylkeskommune, er utelukket fra valg til også andre folkevalgte organer enn nevnt i nr. 1. 
3. Den som er ansvarlig for regnskapet i kommunalt eller fylkeskommunalt foretak eller for 
interkommunal eller interfylkeskommunal virksomhet som omhandlet i § 27, er utelukket fra valg til 
styret for foretaket eller den interkommunale virksomheten. Den som foretar revisjon for interkommunal 
eller interfylkeskommunal virksomhet som omhandlet i § 27, kan ikke velges til styret for virksomheten. 
4. En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar, hvis 
han eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon. 

I praksis har det vist seg at uttrykket «leder av forvaltningsgren» har skapt problemer når det gjelder 
forståelsen. Om dette har departementet uttalt i Valgrundskriv nr 1/99:
«… Dette er et skjønnsspørsmål som valgstyret/fylkesvalgstyret må ta stilling til på bakgrunn av hvordan 
administrasjonen er organisert i den enkelte kommune/ fylkeskommune …
Et viktig utgangspunkt er at færrest mulig bør utelukkes fra valg.
Med uttrykket «forvaltningsgren» siktes det til et større, avgrenset og utadrettet funksjonsområde i den 
kommunale/fylkeskommunale forvaltningen. For å kunne anse en person som leder av forvaltningsgren, 
må vedkommende ha en kvalifisert lederfunksjon, der vedkommende har et selvstendig ansvar. Stillinger 
som lederfunksjoner innenfor en sentral del av administrasjonen må etter departementets oppfatning 
omfattes av uttrykket. Andre momenter kan være om etaten har eget kontorbudsjett, …, samt hvilken 
tittel og avlønning personen har. En person som er leder for administrasjonen for et hovedutvalg, vil 
regnes som leder av forvaltningsgren og dermed være utelukket fra valg. …»
Et tilfelle fra 1999 kan vise hvor konkret man må gå til verks når valgbarheten for kommunalt ansatte 
skal vurderes: Departementet har tradisjonelt antatt at rektorer ved skoler er valgbare dersom kommunen 
har en skolesektor som er organisert på «tradisjonell» måte med en skolesjef som leder av 
skoleadministrasjonen. Departementet ble – i forbindelse med valget i 1999 – forelagt et tilfelle hvor 
kommunen hadde fjernet alle etatsledere, og i stedet opprettet 11 selvstyrte resultatenheter, som sorterte 
direkte under rådmannen. En rektor – som ledet skolen, den lokale barnehagen og biblioteket – ble av 
valgstyret strøket av et listeforslag som ikke valgbar. Vedkommende påklaget valgstyrets avgjørelse. 
Departementet stadfestet valgstyrets avgjørelse, og la avgjørende vekt på
 vedkommende rektor har budsjett- og personalansvar for både skolen, barnehagen og biblioteket
 han har myndighet til å godkjenne mindre budsjettendringer
 den skoleansvarlige innen kommunens ledergruppe har ikke instruksjonsmyndighet overfor 
      rektorene
Norsk Lærerlag har tatt denne saken opp med departementet og uttaler bl.a. i brev av 24. juni 1999: «… 
Den organisasjonsmodell som … kommune har valgt, «to-nivåkommune», blir stadig vanligere. Norsk 
Lærerlag er trolig den organisasjon som organiserer de fleste av virksomhetslederne, dvs. rektorer ved 
skoler og styrere i barnehager, som omfattes av gruppen. Konsekvensen av Kommunaldepartementets 
tolking er allerede at flere hundre av Norsk Lærerlags medlemmer ikke er valgbare til kommunale verv. 
Antallet av ikke valgbare vil øke dramatisk i årene framover hvis den trend for modellvalg ved 
kommunal organisering som nå finner sted, fortsetter i årene framover.
Det er et sentralt demokratisk prinsipp at færrest skal utelukkes fra valg til folkevalgte organ. Den tolking 
departementet her har lagt seg på, vil føre til en sterk økning i antall personer som ikke lenger er 
valgbare. …»
Dette brevet er forelagt utvalget fra departementet. Ut fra departementets tidligere tolking av valglovens 
§ 13 er avgjørelsen i den ovenfor nevnte saken neppe angripelig. Slik denne kommunen har organisert 
seg vil rektoren måtte defineres som «leder av forvaltningsgren».
Vurderinger av regelverket. Utvalget mener at en bør holde fast ved prinsippet om at flest mulig skal 
være valgbare til kommunestyre/fylkesting, og pliktige til å ta imot verv som folkevalgte. Unntak fra 
dette prinsippet bør bare komme på tale i særskilte tilfelle, hvor vedkommende har en så sentral stilling 
innen administrasjonen at det ikke er rimelig at han/hun kan øve påvirkning både som ansatt og politiker.
Utvalget mener at gjeldende regler om hvem som er utelukket fra valg i det store og hele gir et riktig 
bilde når det gjelder hvem som ikke bør ha verv som folkevalgte. Personer som fra statens side skal ha en 
kontrollerende funksjon i forhold til de folkevalgte bør ikke kunne sitte som medlemmer av de 
forsamlinger hvis beslutninger de skal kontrollere. Den øverste leder av administrasjonen og hans/hennes 



nærmeste medarbeider – som vil fungere som vedkommendes stedfortreder – bør også være utelukket fra
valg. Regnskaps- og revisjonsfunksjonen, samt funksjonen som sekretær for det øverste folkevalgte 
organ i kommunen/fylkeskommunen, er også av en slik art at stillingsinnehaverne ikke bør kunne 
kombinere stillingen med vervet som folkevalgt.
Når det gjelder de øvrige ansatte i den kommunale/fylkeskommunale administrasjonen mener utvalget at 
en vil gå for langt dersom alle ansatte skulle være utelukket fra valg. På den annen side synes en å 
komme for kort dersom utelukkelsesgrunnene innskrenkes til kun å gjelde administrasjonssjefen og 
dennes stedfortreder. Det en bør ta sikte er å finne en akseptabel grensegang for de stillinger som vil 
medføre utelukkelse.
Uttrykket «leder av forvaltningsgren» ga et godt utgangspunkt for avgrensningen av de ikke valgbare da 
det ble innført i sin tid. Erfaringer – og ikke minst omorganiseringen innen kommunal forvaltning i den 
senere tid – har imidlertid vist at man lett kommer opp i vanskelige grensetilfelle. Spørsmålet blir om en 
kan finne et bedre begrep.
Utvalget er kommet til at en ikke bør ta inn i loven en oppregning av de stillinger som skal medføre 
utelukkelse fra valg. En slik oppregning vil gjøre lovteksten uoversiktlig, samtidig som en vanskelig kan 
få med alle tilfelle som bør reguleres. I stedet synes det mer hensiktsmessig å legge til grunn en generell 
betegnelse, der en søker å være konkret når det gjelder hvem som bør omfattes.
En bør søke å stramme inn kretsen av ikke-valgbare i forhold til det som følger av dagens praksis. 
Utvalget mener det bør trekkes et skille mellom de som utfører administrative lederoppgaver innen en del 
av den kommunale/fylkeskommunale forvaltningen på vegne av administrasjonssjefen på den ene side, 
og de som er ledere av institusjoner/virksomhetsenheter på den annen side. Dersom en opprettholder de 
tradisjonelle etatene (skole-, helse – og sosialetat, teknisk sektor osv.) bør lederne av disse være 
utelukket. Dersom flere etater slås sammen i større sektorer (for eksempel forvaltning, drift) under en 
felles leder, bør utelukkelse kun omfatte den øverste lederen av vedkommende sektor. På den annen side: 
dersom en etat organiseres slik at den er delt opp i en rekke likestilte resultatenheter (uten en overordnet) 
bør lederen av den enkelte enhet ikke defineres som leder av forvaltningsgren. Dermed vil ledere av 
sykehus, sykehjem, barnehager, skoler m.v. være valgbare. I tilfellet fra 1999, som er omtalt foran, ville 
dermed rektoren vært valgbar.
Utvalget foreslår at uttrykket «leder av forvaltningsgren» beholdes i loven, men at det bør leses som 
«ansvarlig for utførelse av administrasjonssjefens oppgaver innenfor et område av den (fylkes)
kommunale forvaltning». Utvalget vil peke på at problemer som måtte oppstå i enkeltsaker på grunn av 
kombinasjonen ansatt – folkevalgt kan vurderes og løses ut fra habilitetsreglene i forvaltningsloven kap. 
II og kommuneloven § 40 nr 3, ved at kommunestyret/fylkestinget erklærer den enkelte ansatte inhabil. 
Vedkommende kan også – etter søknad – bli fritatt fra behandlingen av en sak etter bestemmelsene i 
kommuneloven § 40 nr 4.
Konklusjon: «Leder av forvaltningsgren» innen kommunen/fylkeskommunen bør fjernes fra loven som 
utelukkelsesgrunn fra valg til kommunestyre/fylkesting. Uttrykket bør erstattes med «ansvarlig for 
utførelse av administrasjonssjefens oppgaver innenfor et område av den 
kommunale/fylkeskommunalforvaltning», og avgrenses slik at det kun omfatter tjenestemenn som har 
lederfunksjoner innenfor sentrale deler av administrasjonen.

Vurdering

I den kommunale delen av NAV har NAV-leder kun ansvar for ett årsverk, en del oppgaver begrenset til 
èn sektor og disposisjon over ca kr 1,2 millioner av det kommunale budsjettet (litt under 1 % av 
kommunens totale ramme). Han anses dermed ikke å komme inn under begrepet ”leder av 
forvaltningsgren” der de sentrale prinsippene er at man sitter sentralt i kommunen eller har ansvar for 
flere sektorer. 

Kvænangen kommune er organisert slik at sosial- og helsedelen av kommunen består av følgende 
enheter: Gargo sykehjem, Legekontor, TTPU, NAV, Hjemmesykepleien og Psykisk helse. Det vil være i 
strid med tolkningen av loven å anse lederne for disse avdelingene som ikke valgbare i og med at de er 
ledere for enkeltstående virksomheter, jfr Kommunelovens § 14, nr 1 B. Praktisering av denne 
bestemmelsen gjøres etter vurdering foretatt av den enkelte kommune. 

Videre er det slik at man skal tolke reglene dit hen at færrest mulig utelukkes fra valg. 
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Valg av formannskap, ordfører, varaordfører, utvalg og nemnder for 
kommunestyreperioden 2011 - 2015

Rådmannens innstilling
Uten innstilling.

Saksopplysninger
Oversikt over alle verv og utvalg som skal bekles:

Lovpålagte organer etter Kommuneloven:
 Formannskap (KL § 8): 5 medlemmer med vara. Formannskapet har rollen som planutvalg, 

fondsstyre, valgstyre, skatteutvalg, overtakstnemnd og arbeidsgivers representanter i 
administrasjonsutvalget (Administrasjonsutvalget består i tillegg til formannskapets 
medlemmer av 2 medlemmer med varamedlemmer fra fagforeningene).

 Ordfører og Varaordfører (KL § 9).
 Kontrollutvalg (KL § 60): 5 medlemmer med vara. (NB! De som velges inn kan ikke være 

medlemmer av formannskapet, de to hovedutvalgene, eller ansatte i kommunen. Utvalget skal 
ha minst ett medlem fra kommunestyret.)

Frivillige nemnder:
 Utvalg for oppvekst og omsorg: 5 medlemmer (inkl leder og nestleder) med vara. 
 Teknisk utvalg: 5 medlemmer (inkl leder og nestleder) med vara.
 Forhandlingsutvalg: Ordfører, varaordfører + ett formannskapsmedlem.
 Viltnemnda: 3 medlemmer og 3 vara.
 Styret for Kvænangen kommunes utviklingsfond: 3 medlemmer og 3 personlige 

varamedlemmer.
 Utvalg for disponering av gave fra Emil R Paulsen: Når medlemmer fratrer sine verv, skal 

kommunestyret oppnevne nytt medlem med tilsvarende funksjon.

Lovpålagte nemnder etter særlov:
 Eldreråd: 5 medlemmer med vara. Ikke-alderpensjonister kan også velges inn, og 

pensjonistforeningen har rett til å komme med forslag på hvem som skal sitte der. Rådet 
velger selv leder og nestleder.

 Råd for funksjonshemmede: 5 medlemmer med vara (1 politiker, 2 brukere, 1 fra helse og 
1 fra teknisk). Kommunestyret oppnevner leder og nestleder. Brukerorganisasjonene skal ha 
rett til å foreslå medlemmer.



Lovpålagte statlige nemnder på kommunalt plan:
 Heimevernsnemnd: 2 medlemmer med 2 vara.
 Medlemmer av takstnemnd: 3 medlemmer med 3 vara.
 Medlemmer av overtakstnemnd: 6 medlemmer med 6 personlige vara.
 Medlemmer av skatteutvalg: 3 medlemmer med 3 vara. Underutvalg som forbereder saker 

ifb med billighetsregler for behandling i formannskapet.
 Medlemmer av Forliksrådet: 3 medlemmer med 3 vara.
 Møtefullmektiger i Forliksrådet: 3 medlemmer.
 Megler i Konfliktrådet: Ordfører.
 Overformyndere: 1 overformynder med 2 vara skal velges nå. Overformynder velges for 

perioden 01.01.12 – 31.12.15. Varamedlemmene velges for perioden 01.01.12 – 31.12.13. Av 
overformynderne er Agnar Jacobsen på valg, mens Arne Røberg (forretningsførende 
overformynder) skal sitte videre til 31.12.13. 

Styrer og representantskap i andelslag og samvirkeforetak:
 Styrerepresentanter til Kvænangen Flerbrukshus AL: 2 medlemmer med 3 vara.
 Representantskap Kvænangen Flerbrukshus AL: Ordfører er medlem med varaordfører 

som vara.
 Representantskap til Alteidet Samfunnshus AL: 5 medlemmer med 5 vara.
 Representanter til Kvænangen Skogstuer AL: 2 medlemmer med 3 vara. 
 Utsending til årsmøtet i Alta Kraftlag SA: 1 medlem med personlig vara.

Styrer og generalforsamlinger i aksjeselskap:
 Representantskapsmedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA: 3 medlemmer med 3 

personlige vara.
 Styremedlemmer til Nord-Troms Regionråd DA: Ordfører er medlem med varaordfører 

som vara.
 Styremedlem i Ymber AS: 2 navn meldes inn til valgnemnd.
 Generalforsamling Ymber AS: Ordfører er medlem med varaordfører som vara.
 Generalforsamling i Avfallsservice AS: Ordfører er medlem med varaordfører som vara. 
 Styremedlem i Avfallsservice AS: 1 medlem med vara velges midt i kommunevalgperioden.
 Representantskapet i Komrev NORD IKS: Leder i kontrollutvalget er medlem med 

nestleder i kontrollutvalget som vara.
Nemnder på fylkeskommunalt nivå:
 Styremedlem i Samarbeidsutvalget for jakt- og fiskeadministrasjon i region Nord-

Troms: 1 medlem med vara.
 Styremedlem i Fagråd for forvaltning av anadrome laksefisk: 1 medlem med vara. (Dette 

er en frivillig sak, og det er helt opp til oss om vi ønsker å delta. Det har ikke vært noen 
aktivitet i rådet i perioden 2003-2011, og vi foreslår derfor at vi går ut av dette og ikke
oppnevner medlem for perioden 2011-2015.)

Øvrige:
 Talsmann for barn: 1 medlem med vara. (NB! De som utpekes bør ha særlig barnefaglig 

kompetanse. Vi kan ikke velge personer som har andre interesser å ivareta i plan- og 
byggesaker, f.eks. at de arbeider med slike saker.)

 Menighetsrådet, kommunal representant: Ordfører er medlem med varaordfører som vara.
 Medlem av Tilsyns- og vedlikeholdsnemnd for utførte vassdragstiltak: 1 medlem med 

vara.
 Fylkesmøtet i KS: Ordfører er medlem med varaordfører som vara. 
 Styremedlem i Nord-Troms Museum: 1 medlem med vara.
 Arbeidsgivers representanter til Arbeidsmiljøutvalget: 3 av formannskapets 

medlemmer med 3 vara. 
 Skjønnsmannsutvalg: 1 skjønnsmann (kandidat til fylkestinget som foretar oppnevningen). 
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