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Valgstyret
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
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Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 120517
Sivert Moen
ordfører
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Mulige andre saker.
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Stortingsvalget 2017 - valg av opptellingsmåte ved valgtinget

Ingress
Kommunen må ta stilling til om resultatene ved stortingsvalget 2017 skal telles og presenteres
kretsvis eller samlet sett for kommunen.

Saksopplysninger
Kommunen må ta stilling til hvilken opptellingsmåte som skal benyttes ved valgtinget.
Kommunen har tre valg:
1. Sentral opptelling – samlet for alle kretser
- Alle stemmesedler scannes sentralt og telles opp samlet.
2. Sentral opptelling – fordelt på krets.
- Alle stemmesedler scannes sentralt fordelt på de ulike kretsene.
3. Lokal opptelling – fordelt på krets
- Foreløpig telling og partifordeling foregår manuelt i det enkelte valglokale
- Endelig telling med bruk av scanner foregår sentralt fordelt på de ulike kretsene
Fram til valget i 2009 hadde kommunen sentral opptelling – samlet fror alle kretser. Fra og med
valget 2009 har kommunen hatt opptelling fordelt på krets. Hvis kommunen velger kretsvis
opptelling så vil også valgresultatet offentliggjøres kretsvis på www.valgresultater no.
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Alle forhåndsstemmer blir registrert samlet sett for kommunen. Det samme gjelder alle stemmer
som kommer i særskilt omslag, beredskapsstemmer og sent innkomne stemmer.
Nytt ved årets valg er at det skal være elektronisk avkrysning i manntallet. Som følge av dette
faller såkalte fremmedstemmer bort. Alle stemmer blir registrert i den kretsen hvor stemmen blir
avgitt, uavhengig av hvilken krets velgeren egentlig hører til.

Vurdering
Det tredje alternativet om «lokal opptelling fordelt på krets» vurderes som svært lite
hensiktsmessig rent tidsmessig. Dette alternativet vil føre til mer arbeid for stemmestyrene ute i
valglokalet, sedlene kommer senere inn til rådhuset for scanning og valgresultatet vil være klart
senere enn om all opptelling skjer via skanner på rådhuset.
Ut fra rådmannens vurdering står valget mellom «sentral opptelling samlet for alle kretser» eller
«sentral opptelling fordelt på kretser». I denne vurderingen må man se på hvor detaljert man
ønsker at resultatene skal presenteres. Tidligere var det kun resultatet samlet sett for kommunen
som ble presentert via www.valgresultater.no. Nytt ved forrige valg var at de kretsvise
resultatene ble offentliggjort. Kommunen har en liten valgkrets og man må foreta en vurdering
om resultatene herfra kan offentliggjøres i lys av kravet til hemmelig valg.
I EVA (valgadministrasjonsprogrammet som alle kommuner må bruke) er det ikke mulig å
registrere forhåndsstemmer fordelt på krets. Ved valget i 2015 var ca. 30% av stemmene
forhåndsstemmer som ble registrert samlet for kommunen.
Nytt ved valget i år er elektronisk avkrysning i manntallet. Det betyr at de såkalte
fremmedstemmene forsvinner og man kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen på
valgdagen. Resultatene registreres imidlertid i EVA i den valgkretsen man stemmer og ikke i den
kretsen man egentlig tilhører.
Med et så høyt antall forhåndsstemmer som kommunen har hatt de siste årene i tillegg til de som
stemmer i andre kretser enn de hører til, vil man uansett ikke få et korrekt bilde av
stemmegivningen i den enkelte krets. Dette taler etter rådmannens vurdering for at resultatene
telles opp samlet for kommunen.
Rådmannen vil ut fra ønsket om en hurtig og kvalitetsmessig god gjennomføring av opptelling
og resultatformidling ved kommende valg tilrå at en sentral opptelling, samlet for alle kretser
velges.
Rådmannens innstilling
Valgstyret i Midtre Gauldal vedtar at sentral opptelling – samlet for alle kretser velges som
opptellingsmåte ved Stortingsvalget 2017
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