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Kommunestyrevalget 2015 - feil i veiledningen på stemmesedler

Dokumenter i saken:
I Nytt opptrykk av stemmesedler i Midtre Gauldal

Kommunal- og
moderniseringsdeparte
ment

Saksopplysninger
Departementet opplyser i skriv av 250815 at de har oppdaget at det er en feil i veiledningen på
stemmesedlene i Midtre Gauldal kommune, da det er avsatt for få felter til å gi slengere. De skriver
videre at det er kommunens ansvar å korrigere sedlene.
Det har i dag vært mailveksling mellom flere kommuner og departementet om kommunene kan
pålegges å trykke nye stemmesedler.
Vi har fått opplyst fra Melhus kommune at de har fått følgende beskjed fra departementet:
"Hei, vi brukte ordet ber i brevet igår, vi benyttet anbefale i et par tidligere brev, vi tolker det til å
bety det samme. Det er valgstyrets som beslutter om dette skal gjøres eller ikke. KMD kan ikke
pålegge kommunene dette."
Endringer på stemmeseddelen er beskrevet i valglovens § 7-2 3. ledd.
«Velgeren kan ved kommunestyrevalg også gi en personstemme til kandidater på andre valglister. Dette gjøres
ved å føre disse kandidatnavnene opp på stemmeseddelen. Slik personstemme kan gis til et antall kandidater
som tilsvarer en fjerdedel av det antall medlemmer som skal velges til kommunestyret. Uavhengig av
kommunestyrets størrelse kan det likevel alltid gis personstemme til minimum fem kandidater fra andre lister.
Når velgeren gir personstemme til valgbare kandidater på andre lister, overføres et tilsvarende antall
listestemmer til den eller de listene disse kandidatene står oppført på».

I Midtre Gauldal kommune er det da mulig å gi slik personstemme til 8 kandidater, men på våre
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stemmesedler står det 6.
Departementet har pr telefon opplyst at det er mange kommuner som har gjort denne feilen. Vi har
vært i kontakt med flere andre kommuner, og det er en samstemt mening om at dette er en feil som
kan løses ved at det gis informasjon til velgerne uten at det trykkes nye stemmesedler. Dette
forutsetter at alle velgerne først skal gå til en valgfunksjonær, som gir opplysninger om at det er
mulig med 8 slengere, før velgeren går til valgavlukket. I tillegg må det henges opp plakater i
valglokalene som gir samme opplysning.
Vi har fått opplyst fra Melhus kommune at de har fått følgende beskjed fra departementet:
"Hei, vi brukte ordet ber i brevet igår, vi benyttet anbefale i et par tidligere brev, vi tolker det til å bety det samme.
Det er valgstyrets som beslutter om dette skal gjøres eller ikke. KMD kan ikke pålegge kommunene dette."

Vurdering
Rådmannen beklager at det er gjort en feil i kommunens bestilling. Han mener likevel at dette er en
feil av teknisk art, og at det er fullt mulig å rette feilen ved å gi informasjon til velgerne.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal valgstyre beklager at det er gjort en feil i forbindelse med bestilling av stemmesedler
til kommunestyrevalget 2015.
Feilen rettes ved at alle velgerne får informasjon om at det er mulig å ha 8 slengere i Midtre Gauldal
kommune. Det bestilles ikke nye stemmesedler.
Valgstyret anser allerede avlagte forhåndsstemmer som gyldige.
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Feil i veiledningen på stemmesedlene til
kommunestyrevalget i Midtre Gauldal
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Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Deres ref

Vår ref

Dato

15/3613-113

25.08.2015

Nytt opptrykk av stemmesedler i Midtre Gauldal
Departementet har oppdaget at Midtre Gauldal kommune har trykket opp stemmesedler med
for få felter avsatt til å gi slengere. Dette er i strid med reglene, og må endres. Det er
kommunen selv som har ansvaret for stemmesedlene, og følgelig også må korrigere dem.
Da kommunen har trykket opp stemmesedler med for få slengerfelt, kan velgerne bli forledet
til å gi færre personstemmer enn de har anledning til, noe som også i ytterste konsekvens kan
påvirke listestemmetallet og medføre feil i valgoppgjøret.
Departementet ber Midtre Gauldal valgstyre å trykke opp nye stemmesedler med korrekt
antall slengere, både i feltet som er satt av til dette og i veiledningsteksten på
stemmeseddelen.
Inntil kommunen mottar nye og korrekte stemmesedler må det settes oppslag i valgavlukkene
der velgerne blir gjort oppmerksom på feilen, samt at valgmedarbeiderne opplyser velgerne
om denne feilen. Velgere som ønsker å gi inntil 8 slengere kan skrive de siste utenfor tabellen
på stemmeseddelen som er avsatt til dette.
Det følger av valgloven § 7-2 (3) at velgeren kan gi personstemme til kandidater på andre
valglister. Slik personstemme kan gis til et antall kandidater som tilsvarer en fjerdedel av
antall medlemmer som skal velges til kommunestyret. Hvordan dette skulle beregnes og
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legges inn i EVA ble gjennomgått på opplæringsamlingene. Departementet har i
valghåndbokens avsnitt 8.11.2 også utdypet dette nærmere:
"Antallet kandidater som kan føres opp fra andre lister (slengere), er avhengig av antall
medlemmer i kommunestyret. Det kan maksimalt føres opp så mange kandidater som
tilsvarer en fjerdedel av det antall medlemmer som skal velges. Fordi antallet
kommunestyrerepresentanter skal være et ulikt tall, jf. kommuneloven § 7 nr. 2, vil det
ikke være delelig med fire. Det må derfor foretas en avrunding. Avrundingen må foretas
nedover, fordi antallet ”slengere” ellers vil overstige lovens maksimumstall på en fjerdedel.
Uavhengig av antall medlemmer i kommunestyret er det likevel alltid tillatt å føre opp
minimum fem kandidater fra andre lister."
Grunnlagsdataene som kommunen har lagt inn i EVA, må også korrigeres. Departementet vil
korrigere dette i EVA i dag. Kommunene må selv innen kl 12.00 onsdag 26. august
kontrollere at antall slengere slik dette er registrert i EVA stemmer. Kommunene må sende en
e-post til siri.dolven@kmd.dep.no for å bekrefte at antallet er korrekt innen samme frist.

Med hilsen

Håvard Tvinnereim (e.f.)
avdelingsdirektør
Siri Dolven
fagdirektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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