Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Valgstyret
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
10.09.2019
18:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 100919
Sivert Moen
leder valgstyret
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 11/19

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019

2019/3419

PS 12/19

Godkjenning av møtebok fylkestingsvalget 2019

2019/3451
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Arkivsaksnr

Saksframlegg

Arkivnr. 014

Saksnr. 2019/3419-1

Utvalg
Valgstyret
Kommunestyret

Utvalgssak
11/19

Møtedato
10.09.2019

Saksbehandler: Margret Innset Buberg

Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
Vedlegg
1 Dokumentasjonsskjema for stikkprøvekontroll
Saksopplysninger
Det er det nyvalgte kommunestyret som skal treffe vedtak om kommunestyrevalget er gyldig, jf.
Valglovens § 13-4. Valgstyrets møtebok er grunnlaget for valgstyrets innstilling og således
kommunestyrets beslutning.
Nytt kommunestyre 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. Dersom kommunestyret kjenner et valg ugyldig, skal det sendes melding til
departementet, som påbyr omvalg.
Godkjenningen av valget skal skje i det nye kommunestyrets konstituerende møte, jf.
kommuneloven § 7-1 andre ledd. Valget skal godkjennes før kommunestyret velger
formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg for den nye perioden.
Vurdering
Planlegging, forberedelser og gjennomføring av alle deler av valget har gått uten problemer og i
samsvar med rammer som valgstyret i Midtre Gauldal har lagt. Rådmannen tilrår at
kommunestyrevalget for 2019 godkjennes.
Rådmannens innstilling
Kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget 2019, jfr. valgstyrets møtebok.
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Dokumentasjon på stikkprøvekontroll – Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Dato for stikkprøve

Klokkeslett

Valghendelse

Opptellingskategori

Kasse nr

Skanningstasjon

Skannere

09.09.2019 14.40

Kommunestyrevalg

Forhåndsstemmer ordinære

2 Kommunestyresalen

Kun en skanner

10.09.2019 00.10

Kommunestyrevalg

Valgtingsstemmer ordinære

3 Kommunestyresalen

Kun en skanner

10.09.2019 01.58

Fylkestingsvalg

Valgtingsstemmer ordinære

3 Kommunestyresalen

Kun en skanner

Type stikkprøve - partifordeling

Type stikkprøve - rettelser

Kommentarfelt til stikkprøvekontroll

Signatur

Ja

Ja

Ingen avvik

gjo

Ja

Ja

Ingen avvik

gjo

Ja

Ja

Ingen avvik

gjo
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Saksframlegg

Arkivnr.

Saksnr. 2019/3451-1

Utvalg
Valgstyret

Utvalgssak
Møtedato
12/19
10.09.2019
Saksbehandler: Margret Innset Buberg

Godkjenning av møtebok fylkestingsvalget 2019

Dokumenter i saken:
1 S Godkjenning av møtebok fylkestingsvalget 2019
Saksopplysninger
Møtebøk for fylkesvalgstyret er en rapport som viser åpningstider, hvor mange som har stemt og
hvor mange stemmer vi har mottatt på forhånd og på valgdagen.
Den viser også forkastelser og grunner til forkastelser.
Tallene stemmer, men når det er kommunestyre- og fylkestingsvalg så er det noen velgere som
har stemt bare til kommunestyrevalget og noen som har stemt bare til fylkestingsvalget. Det skal
være likt eller mindre sedler med stempel enn det er kryss i manntall ved begge valg. Dette
stemmer både på forhånd og i kretsene på valgdagen
Vurdering
Dette er en sak for å få godkjent møteboka for å få sendt fylkestingsvalget videre til behandling i
fylket.
Rådmannens innstilling
Valgstyret godkjenner møteboka for fylkestingsvalget 2019 i Midtre Gauldal.
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