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PS 8/19 Klage på kommunestyrevalget, krav om omtelling 

Saksprotokoll i Valgstyret - 26.09.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra valgstyret: Med bakgrunn i klagen fra SV går valgstyret inn for omtelling av 
avgitte stemmer ved kommunevalget 2019. Valgstyret presiserer at opptelling gjennomført 
valgdagen og påfølgende dag for sent innkomne stemmer, ble gjort på en betryggende måte. 
Begrunnelsen for en omtelling ligger i de små marginer samt å trygge legitimiteten til valget. 
Valgstyret beklager at det er skapt usikkerhet omkring hva som er rett antall forhåndsstemmer 
og at det ikke er blitt tatt stilling til omtelling på et tidligere tidspunkt. 
Med bakgrunn i den nye tellingen må en riktig oppstilling av forhåndsstemmer framgå. 
 
Antall avgitte stemmer må vurderes opp mot kryssinger i manntallet, samt at det gjøres en 
gjennomgang av forkastede stemmer. 
 
Endringsforslaget fra valgstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med bakgrunn i klagen fra SV går valgstyret inn for omtelling av avgitte stemmer ved 
kommunevalget 2019. Valgstyret presiserer at opptelling gjennomført valgdagen og påfølgende 
dag for sent innkomne stemmer, ble gjort på en betryggende måte. Begrunnelsen for en 
omtelling ligger i de små marginer samt å trygge legitimiteten til valget. Valgstyret beklager at 
det er skapt usikkerhet omkring hva som er rett antall forhåndsstemmer og at det ikke er blitt tatt 
stilling til omtelling på et tidligere tidspunkt. 
Med bakgrunn i den nye tellingen må en riktig oppstilling av forhåndsstemmer framgå. 
 
Antall avgitte stemmer må vurderes opp mot kryssinger i manntallet, samt at det gjøres en 
gjennomgang av forkastede stemmer. 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Det foretas ingen omtelling av kommunestyrevalget 2019.  
 



PS 9/19 Klage på åpningstid for forhåndsstemmegivning 

Saksprotokoll i Valgstyret - 26.09.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra valgstyret: Valgstyret tar klagen til etterretning og vedtaket i valgstyret 
sendes kommunaldepartementet. 
 
Det er framkommet klage på lukking av forhåndsstemming før angitt tidspunkt. Valgstyret 
stiller spørsmål ved om lukking ble forsvarlig tilkjennegjort? Vedtaket om lukking er heller ikke 
gjort av valgstyret. 
 
Etter som forskjellen mellom siste mandatet utgjorde mindre enn to stemmer, er det ikke 
utelukket at dette kunne hatt konsekvenser for valgresultatet. 
 
Valgstyret vil med dette ha avklart om vedtak om lukking er gjort av et organ med fullmakt til å 
gjøre et slikt vedtak og om stenging av forhåndsstemmegivingen ble offentliggjort på en måte 
som valgloven setter? 
 
Endringsforslaget fra valgstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Valgstyret tar klagen til etterretning og vedtaket i valgstyret sendes kommunaldepartementet. 
 
Det er framkommet klage på lukking av forhåndsstemming før angitt tidspunkt. Valgstyret 
stiller spørsmål ved om lukking ble forsvarlig tilkjennegjort? Vedtaket om lukking er heller ikke 
gjort av valgstyret. 
 
Etter som forskjellen mellom siste mandatet utgjorde mindre enn to stemmer, er det ikke 
utelukket at dette kunne hatt konsekvenser for valgresultatet. 
 
Valgstyret vil med dette ha avklart om vedtak om lukking er gjort av et organ med fullmakt til å 
gjøre et slikt vedtak og om stenging av forhåndsstemmegivingen ble offentliggjort på en måte 
som valgloven setter? 
 
 
 

Administrasjonssjefens innstilling 
Klagen tas til etterretning. 
 


