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Utsendte vedlegg

Kommunestyret- og fylkestingsvalget 2019 - delegering og opptellingsmåte
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Formannskapets medlemmer er valgt som kommunens valgstyre, jfr. PS 2015/105 (valgl § 4-1). I denne
saken foreslås delegering av valgstyrets myndighet til et arbeidsutvalg i forbindelse med prøving og
opptelling av forhåndsstemmer og endelig opptelling av stemmer på valgdagen.
Det foreslås også prinsipp for opptelling av stemmesedlene (valgl§ 10-4).
Saken omfatter også forslag om delegering til rådmannen av myndighet til å forestå praktisk forberedelse
og gjennomføring av valget.
Rådmannens innstilling:
1. Valgstyret delegerer myndighet til prøving og opptelling av forhåndsstemmer og til å føre tilsyn
med endelig opptelling av stemmesedler fra valgtinget til et arbeidsutvalg bestående av følgende
medlemmer fra valgstyret:


Medlemmer:

……………………………………………………..



Varamedlemmer:

……………………………………………………..

2. Ved opptelling av stemmesedlene benyttes for valgtingstemmene følgende prinsipp:


Foreløpig opptelling:

Lokalt fordelt på krets, manuell telling



Endelig opptelling:

Sentralt fordelt på krets, maskinell telling

3. Valgstyrets myndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning delegeres til rådmannen.
Saksutredning:
Valgstyrets arbeidsutvalg
Prøving og opptelling av forhåndsstemmer (valgl § 10-1 og § 10-5) og endelig opptelling av stemmesedler
på valgdagen (valgl § 10-6) skal skje «under valgstyrets tilsyn». Med utgangspunkt i Halden kommunes
sedvane anser rådmannen det som hensiktsmessig at det velges et arbeidsutvalg for valgstyret som ivaretar
disse oppgavene.

Opptellingsmåte
Gjennom en forskriftsendring har KMD besluttet at alle kommuner skal telle stemmene i den foreløpige
opptellingen for hånd (valgforskriften § 37a). Endelig telling gjøres i én eller to omganger og kan
gjennomføres maskinelt (skanning av stemmesedler). Begrunnelsen er krav til sikkerhet og velgernes
tiltro til valgresultatet.
Ved forrige valg kom samme krav rett i forkant av valget, og Halden kommune valgte da å gjennomføre
den foreløpige tellingen i valglokalet med bruk av valgfunksjonærer som tellekorps. Dette av praktiske
hensyn (plass og personressurser som allerede var i lokalene). En slik tellemåte betegnes «Lokalt fordelt
på krets». Tilbakemeldingene var at dette hadde fungert godt med unntak av en del praktiske
utfordringer. Rådmannen anser at utfordringene i hovedsak hadde med manglende erfaring og litt
mangelfullt utstyr å gjøre – noe en vil ta sikte på å forbedre i årets valg.
Ved endelig telling anser rådmannen at kommunen bør benytte muligheten – i tråd med vår mangeårige
sedvane – og telle maskinelt ved hjelp av skanning. Dette vil i så fall foregå «Sentralt fordelt på krets» –
dvs. at selv om opptelling fysisk foregår på ett sted, så vil resultatene bli summert og presentert kretsvis.
Delegering til rådmannen
KMDs Valghåndbok sier følgende om delegering av valgstyrets myndighet:

På denne bakgrunn foreslås avgjørelsesmyndighet i saker som ikke er av prinsipiell betydning delegert til
rådmannen.
Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

x

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

