
Moteprotokoll

Utvalg:

Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Valgstyret
Kommunehuset
28. 10.2019
09:00 — 09:55.

Følgende faste medlemmer møtte:

Merknader: Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Representerer
SP/KP

Valgstyret beslutter enstemmig å låse opp den delen av valgoppgjøret som er nødvendig for å
endre antall kryss i manntall for Burfj ord krets og rette opp dette avviket. Valgstyrets leder
signerer protokollen. Siste side av protokoll av 17.10.19 hvor alle medlemmer av valgstyret
signerte, skal følge ny protokoll.

Fra administrasjonen møtte:

Navn
Bjøm Ellefsæter

Underskrift:

Stilling
Konst administrasjonssjef

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Dokumentet er godkjent elektronisk og inneholder
derfor ikke originalunderskrifter.

Saksliste

Ronald Jenssen

Navn Funksjon Representerer
Ronald Jenssen Nestleder H
Eirik Losnegaard Mevik Leder AP
Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mariann Larsen Medlem SP/KP
Jan Helge Jensen Medlem SP/KP

Følgende varamedlemmer møtte:

Kurt Solheim
Navn Møtte for

Mariann Larsen

Vera Wassnes-Eilertsen

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
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PS 14/19 Klage på gjennomføringen av kommunestyrevalget 2019 - svar på
KMD’s henvendelse av 23.10.19.

Saksprotokoll i Valgstyret - 28.10.2019

Behandling:

Endringsforslag til sak 14/19 i valgstyret den 28.10.19: Klagene fra Gunn Nilsen datert
19.09.19, 13.10.19 og 18.10.19 avvises da de ikke er fremmet innen klagefrist fastsatt i
Valgioven § 13-2 andre ledd, første setning.

Administrasjonssjefens endrede innstilling ble vedtatt med 3 mot 1 stemme.

Vedtak:

Klagene fra Gunn Nilsen datert 19.09.19, 13.10.19 og 18.10.19 avvises da de ikke er fremmet
innen klagefrist fastsatt i Valgloven § 13-2 andre ledd, første setning.

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.

PS 15/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019

Saksprotokoll i Valgstyret - 28.10.2019

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyrevalget 2019 godkjennes.

Administrasjonssjefens innstilling

Kommunestyrevalget 2019 godkjennes.



Tillegg til sak 14/19 i valgstyret den 28.10.19

Endringsforslag til sak 14/19 i valgstyret den 28.10.19: Klagene fra Gunn Nilsen datert
19.09.19, 13.10.19 og 18.10.19 avvises da de ikke er fremmet innen klagefrist fastsatt i
Valgioven § 13-2 andre ledd, første setning.

Viser til nedenstående mail fra Gunn Nilsen mottatt den 25.10.19, vedlagte klage datert
19.09.19 og brev fra KMD datert 23.09.19 tilhørende saken.

Klagen er formelt sett ikke behandlet og besvart fra oss og det er naturlig at vi tar den
sammen med de 2 andre klagene i sak 14/19 da den omhandler de samme forholdene. Når det
gjelder vurderingen av innholdet blir det omtrent det samme som for resten av saken. Det er
ingen momenter her som skulle tilsi feil som har betydning for fordelingen av mandatene
mellom listene.

Mail fra Gunn Nilsen mottatt den 25.10.19:

Jeg fikk brev fra departementet om at klagene mine var oversendt til valgstyret i Kvænangen
for behandling. Jeg gjorde dep oppmerksom på at den fra 19. September heller ikke var
behandlet, kun avvist og ikke protokollført. Departementet kan ikke behandle innholdet før
valgstyret lokalt har gjort det eller avvist det. Men da må dere protokollført det så disse kan gå
videre. Er det planen å ta disse opp på mandag?

Hilsen Gunn Nilsen



Kvænangen Postmottak

Fra: Gunn Ndsen <gunnnilsengmail.com>
Sendt: onsdag 25. september 2019 19:38
Til: Kvænangen Postmottak; Jan Helge Jensen; s-rjenss@online.no; Mariann Larsen;

Eirik Losnegaard Mevik
Emne: Fwd: Klage på valggjennomføringen i Kvænangen kommune HASTESAK
Vedlegg: 20190925_i 8331 5.jpg; 20190925_i 83331 .jpg

Til valgstyret i Kvænangen ved ordfører!

Jeg ber om at forholdene i min klage til kommunal departementet og fylket også blir behandlet i
valgstyremøte 26. September, dette selv om klagen er kommet inn for sent rent teknisk. Jeg forstår at det er
ingenting i veien for at klagen ikke kan behandles, men det er helt og holdent opp til valgstyret.

Jeg sender også med svarbrev fra departementet. Til det vil jeg si at jeg finner det bekymringsfulit at
kommunen kun har opplyst departementet om Johansens klage og ikke Bjerkås sin som gikk på
åpningstiden. Skal ikke departementet opplyses om denne klagen? De er kanskje den rette instans for
klagebehandling..

Med vennlig hilsen

Forwarded message
Fra: Gunn Nilsen <gunnnilsenlamail.com>
Date: tor. 19. sep. 2019, 21:55
Subject: Klage på valggjennomføringen i Kvænangen kommune HASTESAK
To: <postmottak@tromsfylke.no>, <postrnottak(l2krnd.dep.no>, <ola.solvang(nordlys.no>,
<03030(nrk.no>, <tips@tv2.no>, <postmottak@ffk.no>

Til Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark, og Kommunal departementet!

Undertegnede er bosatt i Kvænangen kommune, og jeg mener valget i Kvænangen ikke er gjennomført som
det skal, noe som påvirker både kommunestyret og frlkestinget. Jeg er også gjort oppmerksom på at en
allerede innlevert klage ikke er behandlet av valgstyret, men bare “føyset tilside” av ordføreren, som har
mottatt klagen.

Følgende har skjedd
Først oppdaget flere i kommunen at tallene ikke stemte allerede valgkvelden, da det mangler flere stemmer.
Vi var blitt gjort kjent med at 287 hadde forhåndsstemt innen ffisten på fredag den 6. September. Da
valgresultatene ble lagt ut kl 22 valgkvelden så vi raskt at en del stemmer manglet. Da valgprotokollen ble
lagt ut, ble bare talfrotet bekreftet til at 12 stemmer manglet uten at administrasjon eller ordfører tok tak i
dette, de avviste feil.

Først da klagen ble innlevert innrømmet de at det var gjort feil, og nå verserer flere tall. Nå skal plutselig
ikke rett tall være 287 forhåndsstemmer, men hele 300. Da passer det med at 25 stykker fra andre
kommuner skal ha forhåndsstemt og i disse tallene ligger de 12 stemmer som mangler i følge
valgprotokollen. Ingen forstår noen av de løse forklaringene fra administrasjonen som kommer frem i media
og på facebook.

Deretter ble det oppdaget at forhåndsstemmelokalet (servicekontoret) stengte kl 12.00 siste
forhåndstenu’nedag 6. September, 2,5 timer før annonserte tidspunkt på internett som var kl 14,30. At dette i
siste liten ble rettet på facebook og en lapp på døra, hjelper ikke, da ikke alle leser facebook. Jeg var selv på
stedet og så at det kom folk på døren etter kl 12, de fikk da ikke stemt. Men jeg visste ikke da at det sto
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annet tidspunkt på nettet enn på døren. Jeg fikk oppgitt av servicekontoret da de avsluttet at
valgkomiteenlvalgstyret skulle ha møte kl 12, fredag den 6. Sept. Medlemmer i valgstyret forteller de hadde
ikke fått innkalling/informasjon om dette møtet. Den siste forklaringen fra administrasjonen hvorfor det
stengte før annonsert tid er at budbilen kom, men fortsatt er det da slik at en kunde bestiller budbil etter sitt
behov. Jeg så ingen budbil, men kan ikke se bort i fra den sto parkert annet sted eller var der før kl 12.

Folk som hadde stemt i Burfjord valgdagen og tilhørte et annet valgdistrikt i kommunen fortalte stemmene
deres ble satt i en pose leder bak på gulvet” hvor også andre stemmer lå. En velger hadde vært veldig
skeptisk til ordningen, og mente stemmen hennes lå for usikret og ble usikker på om den hadde kommet
frem til telling.

Alle disse forhold har skapt stor usikkerhet og uro blant befolkningen. Det virker som folk har mistet tiltro
til valgsystemet og til ordfører og offentlige myndigheter i denne saken. Folk søker avklaring og det er i
denne forbindelse at jeg er trukket så sterkt inn i saken siden jeg administrerer kommunens nyhets og
debattforum.

Det er også kommet frem at stemmene har ligget usikret og lett tilgjengelig for mange etter opptelling, så
folk flest mener det har liten teknisk verdi med kun en omtelling nå. Det eneste som kan gjenopprette
tillitten til systemet og valgresultatet i dag er et omvalg.

Det med stemme-antall kan kanskje rettes ved hjelp av omtelling, med det med at en del folk faktisk ikke
fikk forhåndsstemt, fordi valgkontorene bestemte seg for å stenge tidlig, kan kun rettes opp ved hjelp av nytt
valg/omvalg.

Flere av disse forhold er blitt påklaget av Kai Petter Johansen i SV. Skriftlig klage ble levert til nestleder av
valgstyret, som igjen leverte klagen videre til postmottak i kommunen, hvor den ble stemplet inn mandag
16. September, og skulle direkte videre til ordføreren som er leder av valgstyret. Saken er likevel ikice blitt
tatt opp, valgstyret er ikke innkalt eller formelt orientert om klagen. Ordføreren bare jobber videre med
politikken sin og driver sonderinger, uten å realitetshåndtere klagen.

Med dette bes Det om at fylkesvalgstyret overtar klagesaken av den allerede innleverte klagen som var
innen 7-dagers fristen, jeg ønsker også dere ser på forhold som jeg har tatt opp her. Feilene som her har
foregått kan ha hatt avgjørende betydning på valget i Kvænangen, hvor 1,5 stemmer alene skal ha bestemt et
utfall. Det er derfor svært viktig at klagen blir reaiitetsbehandlet. Stemmetullet påvirker også
fylkestingsvalget i samme omfang.

Det bes om at undertegnede blir holdt orientert om saksgangen. Dersom flere opplysninger ønskes bør Kai
Petter Johansen i SV kontaktes, tif 97694243

Mvh
Gunn Nilsen
9161 Burfjord
tif 90962285

Kopi til Nordlys, TV2 og NRK
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Z1
DET KONGELIGE KOMMUNAL-

OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Gunn Nilsen

Vedrørende klage på valggjennomføringen I Kvænangen kommune

VI viser til din henvendelse av 19. september 2019, der du ber fylkesvalgstyret ta over
behandlingen av klage fremsatt til valgstyret I Kvænangen kommune.

Departementet har kontaktet Kvænangen kommune, som har bekreftet at de har mottatt en
klage fra 1<aI Petter Johansen i SV som skal behandles i valgstyret torsdag 24. september.
Dersom valgstyret ikke tar klagen til følge, skal den videreserides til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet for endelig behandling, jf. valgioven § 13-2 (4).
Fylkesvalgstyret vil ikke være involvert i behandlingen av denne klagen, da den er fremsatt
for valgstyret i kommunen.

Dersom du ønsker at din henvendelse formelt skal behandles som en selvstendig klage, kan
fylkesvalgstyret behandle denne, dersom du mener forholdene som påklages også gjelder
fylkestingsvalget. Det er i så tilfelle fylkesvalgstyret som mà ta stilling til om de formelle
vilkårene for klage er oppfylt.

Klagefristen for klager på valggjennornføringen var syv dager etter valgdagen. Klager over
valgoppgjøret må fremmes Innen syv dager etter at valgoppgjøret er godkjent i fylkestinget
eller kommunestyret, 11. valgloven § 13.-2 (2).

Deres ref Vår rot Dato

19I364246• 23. september 2019

Med hilsen

Sin Dolven (ei)
avdelingsdlrektør

Postadresse
Posiboks 6112 Dep
0032 Oslo

Kontoradresse
Akemg. 59

Sissel Liari
serilorrådgiver

Avdeling
Kommunatavdelingen

Telefon’
22249090
Org,nr.
972417858

Saksbehandler
Sissel Lian
22246889

wwwkmd.dep.na
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