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Klage på kommunestyrevalget, krav om omtelling 

Henvisning til lovverk: Valglovens § 13-2.  

Administrasjonssjefens innstilling 
Det foretas ingen omtelling av kommunestyrevalget 2019.  
 
 
Saksopplysninger 
Vi har mottatt henvendelse den 16.09.19 med krav om omtelling av kommunestyrevalget. 
Kravet er utformet på en slik måte at vi anser den som en klage på valggjennomføringen og 
behandler den deretter.  
Klage på kommunestyrevalget skal behandles etter bestemmelsene i Valglovens § 13-2 som sier 
at § 13-2.Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg 
(1) Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket vedkommende er manntallsført, og ved 
kommunestyrevalget i den kommunen vedkommende er manntallsført. Gjelder klagen spørsmål 
om stemmerett eller om adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt 
manntallsført, klagerett. 
(2) 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. 
(3) Klagen skal være skriftlig og skal fremsettes for valgstyret i kommunen ved 
kommunestyrevalg og for fylkesvalgstyret ved fylkestingsvalg. Gjelder klagen forhold av 
betydning for begge valg, anses den å gjelde begge og kan fremsettes enten for valgstyret eller 
fylkesvalgstyret. 
(4) Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune 
eller i hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er begått feil som 
antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig 
å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelige og kan ikke 
bringes inn for domstolene. 

Saken behandles først i vårt valgstyre, deretter sendes den KMD.  
Forklaring på tallene  
Media fikk 6/9 oppgitt at det var kommet inn 287 forhåndsstemmegivninger. I media ble dette 
dessverre gjengitt som 287 forhåndsstemmer. Den 9/9 kom det ytterligere inn 13 forhånds-
stemmegivninger. Det totale tallet forhåndsstemmegivninger ble dermed 300. Av de 300 



forhåndsstemmegivningene er 25 tilhørende andre kommuner slik at vi netto sitter igjen med 
275 forhåndsstemmegivninger.  
Det må presiseres at en stemmegivning kan ha 3 utfall: Velger stemmer kun til kommune-
styrevalget. Velger stemmer kun til fylkestingsvalget. Velger stemmer til begge valg. Det vil si 
at EN stemmegivning kan inneholde TO stemmesedler.  
I forbindelse med utlegging av valgprotokollen på hjemmesida ble tallet 287 benyttet på feil 
måte. Dette var dessverre veldig uheldig.  
Slik foregikk forhåndsstemmegivningen  
Alle med stemmerett har anledning til å forhåndsstemme i alle landets kommuner. Du kan 
stemme til fylkestingsvalget, kommunevalget eller begge.  
Antallet stemmer som kommer til Kvænangen kommune, eller avgis til andre kommuner i 
Kvænangen på forhånd, kalles i sum forhåndsstemmegivning.  
Når forhåndsstemmegivninga var avslutta fredag 06.09.2019 var det kommer inn 287 
forhåndsstemmegivninger. 
Når en stemme blir avgitt 06.09.2019 i f.eks. Oslo, vil det ta tid før denne kommer fram til 
Kvænangen kommune. Disse stemmene kalles «sent innkomne stemmer». 
For å sikre at de sent innkomne stemmene også er en del av et hemmelig valg, legges det til side 
10 stemmer av de ordinært innkomne forhåndsstemmene.  
Alle stemmer fram til 10.09.2019 kl 17:00, er gyldige og skal telles. Det kom inn 13 sent 
innkomne stemmer. 
Totalt kom det inn 300 forhåndsstemmegivninger. 25 var forhåndsstemmer til andre kommuner. 
Tirsdag 10.09.2019 kl 17:00 trådte valgstyret sammen for å telle de siste 23 forhåndsstemmene.  
Det gir en slik oppsummering:  
På valgdagen 09.09.2019 ble 252 stemmer behandlet: 

 240 godkjente 
 10 blanke  
 2 tvilsomme (forkastet av valgstyret).  

Tirsdag 10.09.2019 ble 23 stemmer behandlet: 
  23 godkjente  

Totalt 275 forhåndsstemmer.   
Opptelling av stemmer 
Ved opptelling av stemmer skjer dette ved at stemmene legges i en konvolutt som skal telles av 
to personer og kontrolleres av to personer. Alt er altså telt av totalt 4 personer. 
Disse må så legges inn i valgsystemet «Eva» som kontrollerer at antall stemmer er riktig opp 
mot antallet som har stemt i protokollene. Valgprotokollen er laget slik at det ikke er mulig å 
manipulere den.  
Dersom ikke alt stemmer vil systemet ikke godkjenne valget. 
Vurdering 
Selve opptellingen er bortimot bombesikker. Alle stemmesedlene er tellet og kontrollert av 4 
personer. Det er nesten usannsynlig at 4 personer gjør samme tellefeil. Av denne grunn skal det 
rett og slett ikke la seg gjøre at det er feil antall stemmesedler i de ulike konvoluttene. Videre er 
selve valgsystemet «Eva», der vi puncher inn resultatene, bygget opp slik at det har en intern-
kontroll der de ulike tallene skal stemme overens med hverandre. Dersom vi puncher inn feil tall 
får vi beskjed om det og valgprotokollen lar seg ikke godkjenne.  



I denne saken er det helt klart at det er opplysningen (både av media og av oss) om feil tall på 
287 forhåndsstemmer som har skapt problemene.  
Tellingen er riktig – mens opplysningene er feil.  
Utfyllende informasjon om dette er lagt ut på vår Facebook- og hjemmeside.  
Vedlagt følger 

 Henvendelse mottatt 16.09.19 med krav om omtelling av kommunestyrevalget.  
 Valgprotokoll for kommunestyrevalget 2019. 
 Rapporter fra valgsystemet kjørt ut den 06.09.19 og 10.09.19. 
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Klage på åpningstid for forhåndsstemmegivning 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Klage 
2 Endringer i valgforskriften 

 

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagen tas til etterretning. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kvænangen kommune har mottatt en klage på åpningstiden for forhåndsstemmegivningens siste 
dag, fredag den 6. september. Klageren er ikke manntallsført i kommunen. 
Det henviser til valghåndboken: 
«Velgeren må selv sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer frem til valgstyret 
innen kl. 17 dagen etter valgdagen.» 
 
Det har siden 1. juli vært åpnet for å avgi stemme, tidligstemmegivning i perioden 1. juli – 9. 
august og forhåndsstemmegivning i perioden 12. august – 6. september. 
I vår ble alle grunnlagsdata, så som åpningstider, stemmekretser, GPS koordinater osv. lagt inn i 
valgsystemet EVA. Når alt var lagt inn, ble alle grunnlagsdata låst og det var ikke mulig å endre 
opplysningene. Vi har aldri lagt inn noen informasjon på nettstedet Valg.no og det er derfor  
sannsynlig at de har hentet informasjonen sin fra nettopp EVA. 
I juli fikk vi melding fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om at det var fastsatt 
endringer i valgforskriften som trådte i kraft straks. Endringen gikk ut på bestemmelse om 



framsending av forhåndsstemmer. (Se vedlegg). Det ble gjort avtale med budfirma om at 
stemmene skulle hentes fredag 6. september kl. 14.30 i Kvænangen kommune. 
På grunn av at stemmeurnen måtte hentes fra Sørstraumen Handel, stemmegivningene måtte 
registreres i EVA, pakkes i konvolutter og adresseres til de kommunene der den enkelte velger 
var manntallsført og deretter pakkes i en spesiell eske som vi mottok fra budfirmaet, ble det klart 
at for å nå alt dette måtte stemmegivningen avsluttes tidligere.  Så raskt vi fikk beskjed om 
transporten ble det informert ved begge stemmesteder og på kommunens facebookside, men 
dessverre ikke på kommunens hjemmeside. 
 
Det vise videre til valghåndboken: 
 
«Departementet mener det kan være grunn til å ha langåpent minst én dag i uken i hele 
forhåndsstemmeperioden, kanskje hver dag siste uken før valget. Siste dagen før 
valgdagen kan det likevel, av hensyn til å få stemmene frem i tide, være grunn til å 
avslutte på et tidligere tidspunkt. Kommunen bør også vurdere å holde åpent på 
lørdager.» 
 
Klagen tas til etterretning. Det er ingen mulighet til å få gjort noe i ettertid. Velger har eget 
ansvar for å avgi stemme så tidlig at stemmen når fram til hjemkommunen. 
 
 
 
 



Kvænangen Postmottak

Fra: Alf Bjerkås <alf-bje@online.no>
Sendt: mandag 16. september 2019 02:22
Til: Kvænangen Postmottak; post@valg.no
Emne: Klage på åpningstider for forhåndsstemming fredag 6. september.

Dette  er blant annet noe av det som også mange andre har skrevet på sosiale medier.

Dobbelkommunikasj on!
Vi som velgere må forholde oss til den offisielle informasjonen fra Valgdirektoratet, jfr. Valg.no.
Kritikkverdig at kommunen ikke følger info fra direktoratet. Dere i kom.adn1/  IT  burde i det minste varslet dem om
endringer, slik at velgerne kunne få korrekt info.
Ser  på  nett at flere kommuner har gjort den samme tabben og har fått kraftig kritikk for det.

På Valg.no står det at åpningstiden på Rådhuset er fra O9.00-l4.30,
Hvorfor bryr kommunen seg ikke om lovpålagte åpningstider! Det var veldig mange som kom etter hvert og som ikke
kunne stemme på valgdagen!
Kan disse manglende stemmer ha gitt et annet utfall etter som opptellingen bare viser en til to stemmers forskjell
mellom blokkene.

[Side #]



Ja det er irriterende når man nøye planlegger og følger opp nødvendige gjøremål.

Kommunen som har villedet: https:// wwwvgno/nvheter/ innenriks/ i/ Opqwvl/ ñkk-feílinformasj on-om-aapningstider-

katastrofe?utm source=vgfront&utm content=roW-l

Ja du verden for et systemrot
Det er kommunene selv som har meldt inn åpningstider til Valgdirektoratet, og dem har bare gjort jobben sin. Men så
finner kommunene ut at åpningstidene ikke passer inn, folk må jo få tidlig fri på en fredag.

Dette er egentlig skjult valgfusk

Mvh. Alf Bjerkås

Sendt fra min iPhone X

[Side  #]



DET  KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

:ii

Kommuner

Fylkeskommuner

Deres ref Vår ref Dato

18/4073-101 8. juli 2019

Endringer i valgforskriften -forsendelse av forhåndsstemmer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har 04.07.2019 fastsatt endringer i

valgforskriften som vil få betydning for gjennomføringen av kommunestyre- og

fylkestingsvalget i 2019. Endringene trer i kraft straks.

Bakgrunn for endringene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte forslag til endringer  i  valgforskriften på

høring 1. november 2018. l høringsnotatet omtalte departementet enkelte utviklingeri

postsektoren som vil få konsekvenser for forsendelsen av forhåndsstemmer. På bakgrunn av

at A-post og B-post er slått sammen til én felles brevstrøm, ble det foreslått å oppheve

bestemmelsen om at forhåndsstemmer skal sendes med A-post eller raskere. Endringene

ble fastsatt av departementet 15. februar 2019.

Det ble ikke foreslått noen ny bestemmelse om forsendelse, men departementet opplyste om

at Valgdirektoratet var  i  gang med en anskaffelsesprosess, og at det var behov for mer

informasjon om en eventuell avtale om ekspressforsendelse. Anskaffelsesprosessen er

avsluttet, og departementet har derfor fastsatt endringer  i  valgforskriften basert på den nye

avtalen om ekspressforsendelse av forhåndsstemmer torsdagen og fredagen før valgdagen.

Forsendelse av forhåndsstemmer torsdag og fredag før valgdagen

Omleggingen til én brevstrøm vil medføre at et stort antall forhåndsstemmer avgitt siste

fredag før valgdagen ikke vil komme fram innen fristen, dersom de sendes med vanlig

innenlands brevpost. Dette gjelder spesielt forhåndsstemmene som blir mottatt fredag

ettermiddag. Med to dagers framsendingstid vil ikke disse stemmene være fremme hos

valgstyret innen fristen tirsdag kl. 17.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Avdeling Saksbehandler
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Kommunalavdelingen Sissel Lian
0032 Oslo Orgnr. 22 24 68 89
postmottak@kmd.dep.no www.kmd.dep.no 972 417 858



Valgdirektoratet har derfor fått i oppdrag å inngå en avtale om ekspressforsendelse av

forhåndsstemmer. Direktoratet har inngått en avtale med Posten Norge, som alle kommuner

kan benytte seg av. Kostnadene til forsendelse ved bruk av denne avtalen dekkes av

Valgdirektoratet.

Avtalen innebærer at kommunene vil kunne bestille opphenting av forhåndsstemmer fredag

eller lørdag før valgdagen. Forhåndsstemmene vil sorteres sentralt og sendes med

bedriftspakke over natt. Avtalen sikrer at alle forhåndsstemmer som blir hentet fredag eller

lørdag, vil være fremme hos mottakerkommunene over hele landet innen fristen tirsdag kl.

17.

Kommunene er ikke pliktige til å benytte seg av denne avtalen. Kommuner som ønsker å

benytte seg av en annen løsning, er derimot pliktige til å velge en forsendelsesmåte som gjør

at forhåndsstemmene som blir mottatt de to siste dagene  i  forhåndsstemmeperioden, er

fremme innen fristen. Dette er nå fastsatt i valgforskriften § 27 nytt niende ledd. l

sammenheng med dette er det også fastsatt en endring i valgforskriften § 27 åttende ledd.

Valgdirektoratet vil gi kommunene nærmere veiledning om hva de må gjøre for å kunne

benytte seg av avtalen. Kommunene må blant annet oppnevne kontaktperson for å avtale

tidspunkt for opphenting.

Endringene i forskriften er kunngjort på Lovdata:

https://lovdata_no/dokument/LTI/forskrift/ZO19-07-04-977

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)

avdelingsdirektør

Sissel Lian

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi til: Valgdirektoratet
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