
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Valgstyret
Møtested: Kommunestyresalen, Tana rådhus
Dato: 09.09.2013
Tidspunkt: 17:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post til  
postmottak@tana.kommune.no.   Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

03.09.2013 

Frank M. Ingilæ
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 31/2013 Godkjenning av innkalling
PS 32/2013 Godkjenning av saksliste

PS 33/2013 Godkjenning av protokoll fra 15.08.2013
PS 34/2013 Opptelling og valgoppgjør - Stortingsvalget 2013 2013/2118

PS 35/2013 Foreløpig opptelling og protokollering -
Sametingsvlaget 2013

2013/2119

PS 36/2013 Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer -
Samlekommuner Østre valgkrets Sametingsvalget 
2013

2013/2120
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 011

Arkivsaksnr: 2013/2118-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 34/2013 09.09.2013

Opptelling og valgoppgjør - Stortingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler i forbindelse med Stortingsvalget 2013. 
Opptelling foretas av de personer og på den måten valgstyret har bestemt. Valgstyret skal føre 
protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring av valg.

Valgloven § 10-4 har prinsipper for opptelling av stemmesedler. Bestemmelsen gjelder både for 
stemmer avgitt på forhånd og for stemmer avgitt på valgtinget. Ansvaret for opptellingen ligger hos 
valgstyret, jf. § 10-4 (1). 

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer skjer mandag 9. september. Stemmer det er tvil om 
kan godkjennes, såkalte ”tvilsomme stemmer”, skal holdes utenfor den foreløpige opptellingen. 
Valgstyret har lagt til side 20 forhåndsstemmer for å blande disse med sent innkomne 
stemmegivninger, jf. valgforskriften § 37. Stemmegivninger som er lagt til side, skal ikke tas med i 
foreløpig opptelling. Disse stemmene kan først telles opp etter kl. 21:00 valgdagen, og de bokføres 
særskilt i møteboka. 

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer foretas ute på stemmesteder, med unntak av krets 02 -
Polmak/Båteng og krets 06 - Polmak/Alleknjarg.  Krets 02 og 06 skal kun foreta urnetelling. En 
”Tellekrets ” er opprette slik av foreløpig opptelling av krets 02 og 06 kan gjøres samlet. Stemmer 
det er tvil om kan godkjennes, såkalte ”tvilsomme stemmer”, skal holdes utenfor den foreløpige 
opptellingen, og skal vurderes av valgstyret selv. 
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Prøving og godkjenning av stemmegivninger i særskilt omslag 
Disse stemmegivningene godkjennes ikke idet stemmen avgis, slik tilfellet er for ordinære 
stemmegivninger. Valgstyret må i ettertid prøve om vilkårene for godkjenning etter § 10-2 (1) er til 
stede. Selve stemmeseddelen skal godkjennes etter § 10-3. Denne oppgaven utføres av 
valgstyresekretariatet. En samlet oversikt over stemmegivningene i særskilt omslag (godkjente og 
foreslått forkastede) overlevers valgstyre for endelig godkjenning. 

Prøving og godkjenning av stemmesedlene 
Et viktig prinsipp bak regelverket for godkjenning av stemmesedler er at færrest mulige forhold bør 
føre til forkastelse. Forhåndstemmer og valgtingsstemmer må holdes fra hverandre ved prøvingen. 
Valgloven har i § 10-3 (1) bestemmelser som angir vilkår for godkjenning av stemmesedler. 

Forhåndsstemmer og stemmer avgitt på valgtinget telles opp hver for seg, jf. valgloven § 10-
4 (4). 

Endelig opptelling skal starte umiddelbart etter at foreløpig opptelling er avsluttet og alle stemmer 
avgitt på valgtinget er kommet inn til valgstyret, jf. valgloven § 10-6 (1). Bestemmelsen gjelder både 
forhåndstemmer og valgtingsstemmer. Endelig opptelling er kontrolltelling for alle godkjente 
stemmesedler, antall blanke og tvilsomme skal telles opp for hver krets, samt i tellekretsen. Denne 
opptellingen skal gjøres under valgstyrets tilsyn. Det er ikke adgang til å offentliggjøre resultater fra 
den foreløpige opptellingen før kl. 21:00 valgdagen mandag, jf. valgloven §9-9. 

Valgstyret benytter seg av nytt elektronisk valgadministrativt system – EVA – for føring av 
valgstyrets møtebok. Møteboka skal godkjennes og underskrives av valgstyret. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 012

Arkivsaksnr: 2013/2119-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 35/2013 09.09.2013

Foreløpig opptelling og protokollering - Sametingsvlaget 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Samevalgstyret har ansvar for foreløpig opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer 
for Sametingsvalget 2013. Opptelling foretas av de personer og på den måten samevalgstyret har 
bestemt. Samevalgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføring 
av valg.

Forskrift om valg til sametinget har prinsipper for foreløpig opptelling av stemmesedler. 
Bestemmelsen gjelder både for stemmer avgitt på forhånd og for stemmer avgitt på valgtinget. 
Ansvaret for opptellingen ligger hos samevalgstyret, jf. § 64.

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer skjer mandag 9. september, senest 4 timer før 
valglokalene stenger. Stemmer det er tvil om kan godkjennes, såkalte ”tvilsomme stemmer”, skal 
holdes utenfor den foreløpige opptellingen. Det er opptellingsvalgstyret i Østre valgkrets som tar 
stilling til om tvilsomme stemmer skal forkastes eller godkjennes. Valgstyret har lagt til side 20 
forhåndsstemmer for å blande disse med sent innkomne stemmegivninger, jf. § 65. 
Stemmegivninger som er lagt til side, skal ikke tas med i foreløpig opptelling. Disse stemmene kan 
først telles opp etter kl. 21:00 valgdagen, og de bokføres særskilt i møteboka. 

Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer skal foregå på rådhuset under oppsyn av 
samevalgstyret. Alle seks kretser skal telles opp samlet – partifordelt, antall blanke og antall 
tvilsomme. Stemmer det er tvil om kan godkjennes, såkalte ”tvilsomme stemmer”, skal holdes 
utenfor den foreløpige opptellingen, og skal vurderes av opptellingsvalgstyret i Østre valgkrets. 
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Det er ikke adgang til å offentliggjøre resultater fra den foreløpige opptellingen før kl. 21:00 
valgdagen mandag. 

Samevalgstyret benytter seg av nytt elektronisk valgadministrativt system – EVA – for 
føring av samevalgstyrets møtebok. Møteboka skal godkjennes og underskrives av 
samevalgstyret. 

Endelig opptelling av sametingsvalget for kommunen skal gjøres av opptellingsvalgstyret i 
Østre valgkrets. 

Vurdering
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 012

Arkivsaksnr: 2013/2120-1

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Valgstyret 36/2013 09.09.2013

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer - Samlekommuner Østre valgkrets 
Sametingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
Opptellingsvalgstyret i Østre valgkretser ansvarlig for foreløpig av forhåndsstemmer i 
kommuner med færre enn 30 i valgmanntallet. Dette gjelder kommunene Berlevåg, Båtsfjord og 
Vardø. 

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer skjer mandag 9. september, senest 4 timer før 
valglokalene stenger. Stemmer det er tvil om kan godkjennes, såkalte ”tvilsomme stemmer”, skal 
holdes utenfor den foreløpige opptellingen. Det er opptellingsvalgstyret i Østre valgkrets som tar 
stilling til om tvilsomme stemmer skal forkastes eller godkjennes i forbindelse med den endelige 
opptellingen. 

Opptellingsvalgstyret skal legge til side et visst antall forhåndsstemmer for å blande disse med sent 
innkomne stemmegivninger, jf. § 65. Stemmegivninger som er lagt til side, skal ikke tas med i 
foreløpig opptelling. Disse stemmene kan først telles opp etter kl. 21:00 valgdagen, og de bokføres 
særskilt i møteboka. 

Vurdering
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