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Samet ingsvalget 2013 - Evalueringsseminar - Rapport/ 
Sámediggeválga 2013 - Evaluerenseminára - Raportá 

 
Valgevalueringsseminar i Karasjok den 21. mars 2014 i Sametingsbygget. Inviterte deltagere var 
opptellingskommuner, KMD, Plenumsleder, gruppesekretæren i Sametingets AP gruppe og media. 
Invitasjonen ble sendt via e-mail og deltagerne er listet herunder.  
 

Etternavn Fornavn E-post Firma Lunsj Møtedelt. 

Aarnes Kari Kari.aarnes@steinkjer.kommune.no  Steinkjer 

kommune 

1 1 

Gundersen Frode fg@tana.kommune.no  Tana kommune 1 1 

Muri Else else.muri@kmd.dep.no  KMD 1 1 

Tvinnereim Håvard  KMD 1 1 

Dyrstad Anne 

Lene 

 KMD 1 1 

Mortensen Karoline  KMD 1 1 

Torjesen Kristin 

Sveen 

 KMD 1 1 

Westbye Linda Linda.westbye@oslobystyre.no  Oslo Bystyre 1 1 

Oldeide Greta  Oslo Bystyre 1 1 

Hansen Hartvik hartvik.hansen@tana.kommune.no  Sametinget 1 1 

Larsen Vibeke vibeke.larsen@samediggi.no  Sametinget 1 1 

Sandvik Roald roald.andreas.sandvik@samediggi.no  Sametinget 1 1 

Amundsen Roy  Sametinget 1 1 

Grønmo Hagbart  AP  

gruppesektretær 

1 1 

Gaski Jørn Are  Plenumsleder 1 1 

Romsdal 

Balto 

Randi  Sametinget 1 1 

Buljo Ann 

Irene 

 NRK Sápmi 1 1 

 

 

 
 
Program: 
 
Kl 0830  Velkommen v/plenumsleder Jørn Gaski 
 
Kl 0845 EVA (Elektronisk ValgAdministrasjonssystem) 
  Innleder: Kommunal og moderniseringsdepartementet v/Karoline Mortensen 15 min 
 
Kl 0945  Evaluering av valget 2013, Manntall, lister, forberedelser, gjennomføring, opptelling 
Innleder:  Sametinget v/ Roy Amundsen 10 min  

KMD v/Else Muri 10 min  
NRK Sápmi v/Ann Irene Buljo 10 min 

 
Kl 1200  Lunsj Rica hotell Karasjok 
 
Kl 1315  Opplæring i forbindelse med Sametingsvalg – hva etterlyser kommunene 

mailto:Kari.aarnes@steinkjer.kommune.no
mailto:fg@tana.kommune.no
mailto:else.muri@kmd.dep.no
mailto:Linda.westbye@oslobystyre.no
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  Innleder: Oslo kommune v/ Grete Westby 10 min 
Kl 1415  Samordning av regelverk – veien videre 
  Innleder: Tana kommune v/Frode Gundersen 10 min 
 
Kl 1500  Elektronisk valg  

Innleder: Sametinget v/ Jørn Are Gaski 10 minutter 
 
Kl 1530  Oppsummering v/ Jørn Are Gaski 
 
Kl 1600  Avreise 
 
 

Åpning av Sametingets plenumsleder Jørn Are Gaski:  

 
Plenumslederen er bekymret over valgdeltagelsen ved Sametingsvalg. Statistikken viser nedgang i 
valgdeltagelsen og det er spesielt bekymringsfullt at nedgangen er størst i valgkretsen for Sør- 
Norge. 
Før neste sametingsvalg må det gjennomføres kampanjer for å få velgerne til å forhåndsstemme, 
siden det i sør er det som er den vanligste formen for stemming ved sametingsvalg. 
Innføringa av elektronisk forhåndstemmegivning i alle kommuner kan øke valgdeltagelsen, noe 
som igjen gir legitimitet for Sametinget. 

EVA som valgadministrasjonssystem og hvordan det jobbes videre 
med systemet mot kommende valg: 

 

Kommunal og moderniseringsdepartementets innlegg v / Else Muri 

EVA – Sametingsvalget 2013 

• Listeforslag 

• Søk i manntall 

• Registrere og prøve forhåndsstemmer 

• Avkryssingsmanntall på valgting 

• Registrere og prøve valgtingsstemmer 

• Opptelling 

• Valgoppgjør 
 

Evaluering EVA 

• Enkelt å bruke EVA – 58,3% 

• Tillitt til EVA – 68,7% 

• Alt i alt godt fornøyd med EVA – 63,5% 
 

Utfordringer i EVA 

• Nytt system, nye rutiner 

– Opptelling 

• Ulike rutiner mellom ulike valg 

– Forhåndsstemmegivning 

– Opptelling 

• For lite fokus under opplæring 

Merknad [r1]:  
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Kommunene hadde generelt varierende kompetanse om sametingsvalget og flere steder hadde de 
lite fokus på sametingsvalget. Opptellingskommunene hadde hatt behov for mer opplæring enn 
det som ble forutsett. 

 
”Det var ikke mulig å skrive ut opptellingsvalgstyrets møtebok for Sametingsvalget fra EVA. Denne måtte føres for 
hånd.” 
”Manuelle feil ved stikking førte til at man måtte begynne på nytt.” 
”Måtte legge inn samme konfigurasjon i Sametingsvalget som i Stortingsvalget – dobbeltarbeid”.  
Møtebøker 

• Omfattende arbeid med å tilpasse møtebøkene til Stortingsvalget  

• Samevalgstyrets møtebok følger samme mal/struktur som Valgstyrets møtebok 

• Opptellingsvalgstyrets møtebok krever en større revisjon før den kan utvikles fra EVA  

Samarbeid 

Samarbeidet mellom KMD og Sametinget har fungert bra 

 

Kommunikasjon og informasjon  

Sametinget var ikke alltid tilgjengelig ved support behov 

 

Manntall 

Avtale mellom Sametinget og Skattedirektoratet. 
Det er ikke mottatt negative tilbakemeldinger om manntallet fra siste valg 

Opplæring 

Kompetanseteam ble dannet og Sametinget deltok i 2 kompetanseteam 

• Opplæring hos Sametinget 

• Sametinget opplæring hos KMD 

• Sametingets opplæring av opptellingsvalgstyret sammen med KMD 

• Nett-TV 
 
 

Sametingets innlegg om valg gjennomføringen v/Roy Amundsen  

Sametingsvalget 

• Mange detaljer 

• Høye krav til nøyaktighet 

• Like komplekst som de andre valgene i Norge 

• Men mange færre stemmer 

• Det forventes like raske resultater som ved stortingsvalget 

Manntallet 

• Avtale om levering av manntallsopplysninger fra folkeregisteret 

• Sametingets valgmanntall ble tilgjengelig i EVA for Sametinget og kommunene 

• Lite klager på manglende manntallsføring i 2013 

Listeforslag 

• Vi hadde informasjonsmøte for listestillere 

• 48 listeforslag ble godkjent  
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Kompetanseteam 

• Var med i kompetanseteamene som dekket kommunene i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms 
og Finnmark. Det ble dårlig tid til opplæring av kompetanseteamene, f.eks fikk man ikke tid 
til å løse oppgaver knyttet til Sametingsvalget slik som det ble gjort for Stortingsvalget.  

• Vi fikk synliggjort sametingsvalget  

Utfordringer 

• Harmonisering av regelverk mot andre valg 

• Tilpasse EVA bedre mot sametingsvalget 

– Bedre rapportering av foreløpige resultater 

– Møtebok for opptellingsvalgstyret er ikke i EVA 

– Kommuner uten valgting bruker ikke EVA 

• Enda bedre opplæring av kommunene 

• Velgere som har bodd over 10 år i utlandet falle ut av valgmanntallet og det finnes ikke 
system som fanger opp disse. Dette må det finnes løsning på. 

• Forhåndsstemme elektronisk  

Innlegg - NRK Sápmi om sametingsvalget v/Ann Irene Buljo 

 
Her er punktene som NRK Sápmi ønsker å legge frem ved evaluering. NRK presiserer at dette er 
notater som er brukt som grunnlag for muntlig fremlegg. 
  
Innskriving i valgmanntall: 
Vi hadde flere oppslag om personer som ikke har stemmerett, men som likevel fikk meldt seg inn i 
manntallet. Selv om vi avdekket det, mente Sametinget at de ikke kunne føre en tettere kontroll over 
manntallet. Sametinget har kun mulighet til å sjekke innmeldinger ved at noen klager inn konkrete 
saker.  
  
Valglokaler 
Under valget fortalte vi om forhold som avdekket svikt av gjennomføringen av sametingsvalget. Blant 
annet var det ved flere stemmelokaler ikke lagt frem lister til Sametingsvalget og velgere måtte selv 
etterlyse de. 
  
Forsvunne stemmer 
Det ble avdekket forhold hvor stemmer var levert til posten og ble liggende der, samt stemmer som 
ikke kom frem i tide. Dette utfordrer troverdigheten til sametingsvalget og lager et bilde av at 
sametingsvalget ikke er likeverdig med f.eks. Stortingsvalget.  
  
Valgresultatet  
Valgresultatet og jobben med å dekke dette var vanskelig. 
Ved hjelp av vår egen kontrollutregning oppdaget vi valgnatta på direktesendt radioprogram at de 
offisielle valgsidene hadde feil i utregningen av mandatfordeling. Feilen ble rettet opp i løpet av natta. 
Det hersket stor tvil om det endelige valgresultatet. Over en uke etter valget hadde NRK fortsatt flere 
oppslag om manglende valgresultater og feil ved telling. Likevel utalte Sametinget at de hadde 
presenteret det endelige valgresultatet, og at det var kun fintellingen som gjenstod. NRK Sápmis 
oppslag avdekket derimot at det ikke forelå nok resultater til å se hvilke parti/lister som hadde fått 
flest stemmer, og hvilke representanter hadde kommet inn på Sametinget. Det ble også avdekket 
innrapportering av resultater som i ettertid viste seg å være feil pga. feiltelling. 
Uansett skaper usikkerheten rundt valgresultatene en mistillit til Sametingsvalget. Når det er svakheter 
ved systemet som hersker nyhetsbildet, blir det vanskelig å skape en relevant debatt rundt 
valgkampen. Når mandatfordelingen heller ikke foreligger over en uke etter valget, utfordrer det 

Merknad [r2]:  
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analysen av valgresultatene og sammensetningen av Sametinget, og resultatet kan bli en kunstig 
debatt.  
 Tekniske sider 
I fremtiden håper vi at Sametingsvalgets innrapportering av resultater blir gjort med de samme 
tekniske programmene som stortingsvalget bruker, slik at NRK Sápmi kan bruke de samme grafiske 
løsninger/presentasjoner som NRK bruker i stortingsvalget.  
  
 

Innlegg - Opplæring av valgmedarbeider i kommunene v/ Oslo kommune Grete Westby  

Oslos oppgaver 

• Gjennomføre sametingsvalget i Oslo 

• Opptellingskommune Sør-Norge krets 

Oslo og Sør-Norge krets 

• Sør-Norge krets – nest størst av 7 kretser,  

• 2047 Sametingets valgmanntall i Sør-Norge 

• 285 kommuner 

• 9 kommuner – valg på valgtinget og forhåndsstemmegivning 

• 276 – kun forhåndsstemmegivning 

Organisering av sametingsvalget Oslo 

• Opptellingsplan for Sør-Norge krets 

• 3 ansatte + 5 innleide 

• Stemmegivning med konvolutt i alle lokaler.  

• Sentral avkrysning i manntallet i Oslo rådhus 

• Sentral opptelling i Oslo rådhus 

Praktisk gjennomføring – Sør Norge krets 

• Brev til forhåndsstemmekommuner 

• Brev til kommuner med valg på valgtinget 

• Telefonkontakt 

• E-post kontakt 

Spørsmål fra kommuner med valg på valgtinget for første gang  

• Prosedyrer/gjennomføring/forberedelser 

• Antall valglokaler 

• Samevalgstyret 

Spørsmål om opptelling/møtebøker/EVA  

• feil registrering av stemmer,  

• manglende underskrift,  

• misforståelser forkastelse av stemmer 

Opplæring Oslo 

• Tilgjengelig informasjon EVA fra valgportalen og web-TV. 

• Samling i Alta med Sametinget og opptellingskommunene. 

• Kontaktperson i dep. 
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Opplæring internt i Oslo 

• Informasjon til kommuner i kretsen 

• Kurs – en dag – eksterne valgmedarbeidere 

• Opplæring valgmedarbeidere til valglokalene 

• Informasjon/opplæring til valgansvarlige i bydelene 

Ønskeliste 

• Samlet brukerveiledning EVA som følger gangen i valggjennomføringen. 

• Ulike brukerveiledninger kommuner og opptellingskommuner.  

• Søkbar brukerveiledning 

• Skriftlig brukerveiledning 

• Lik begrepsbruk forskrift – EVA 

• Testbase viktig – mulighet til 0-stilling – tydelige visuell skille mellom testbase og database i 
drift 

• Møtebok for opptellingsvalgstyret i EVA 

• Kontaktperson for sametingsvalget i dep. 

Avklaringer 

• Opptellingskommunenes medvirkning til videreutvikling av EVA. 

• Opptellingskommunenes medvirkning til utforming av møtebok for opptellingskommunene. 

• Opptellingskommunenes ansvar for informasjon til kommuner i egen krets. 
 

 

Innlegg - Samordning av regelverk, Tana kommune v Frode Gundersen  

SAMETINGET
SF § 43 (2) Fremgangsmåten ved stemmegivningen

(2) Velgere som ikke har stemmerett i valgkretsen, skal få utlevert
en blank, blå stemmeseddel. Velgeren må selv påføre
stemmeseddelen navnet på den valglisten han/hun ønsker å stemme
på.

STORTINGET
VF § 27 (2) Fremgangsmåten ved stemmegivningen

(2) Velger med stemmerett i en annen valgkrets enn der stemme
avgis skal få utlevert en avkryssingsstemmeseddel med navnene
til de registrerte politiske partiene.

Forhåndstemmegivningen

 
• Bør endres slik at velgere ikke behøver å forholde seg til to helt ulike ordninger.  

   

•  Sametinget bør produsere egen avkryssingsstemmeseddel lik den som benyttes ved 
Stortingsvalget.  
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•  Ordningen med å bruke en blank blå stemmeseddel kan oppfattes som ”useriøst” i forhold 
til stortingsvalgets avkryssingsseddel.  

   

•  Eksempel på avkryssingsseddel.  
 

SAMETINGET
SF § 43 (5) Fremgangsmåten ved stemmegivningen

(5) Avgis stemmen innenriks, (…) Deretter skal stemmemottakeren
legge stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ned i en
omslagskonvolutt, lime den igjen og legge den i en forseglet urne i
velgerens påsyn.

STORTINGET
VL § 8-4 (2)

VF § 27 (3)

Fremgangsmåten ved stemmegivningen
(2) Velger som er manntallsført i kommunen legger selv
stemmeseddelen i en urne, etter at den er stemplet.
Stemmemottaker setter kryss i manntallet ved velgerens navn.

Fremgangsmåten ved stemmegivningen. Forsendelse
(3) Benyttes stemmeseddelkonvolutt innenriks, (…). Stemmemottaker
legger stemmeseddelkonvolutten sammen med valgkortet i en
omslagskonvolutt som limes igjen. Velgeren legger
omslagskonvolutten i en urne.

 
• Bør endres slik at velgere ikke behøver å forholde seg til to helt ulike ordninger.  
   

•  Fremgangsmåten for Sametingsvalget bør endres slik at det er velger selv som legger 
omslagkonvolutten i urne.  

•  I praksis er det velger selv som også legger omslagskonvolutten (med innhold) ned i urna.  
   

•  På valgtinget er ordning lik ved begge valgene: velger legger stemmeseddelkonvolutt 
m/stemmeseddel ned i en urne.  
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SAMETINGET
SF § 43 (3)

SF § 43 (5)

Fremgangsmåten ved stemmegivningen
(3) Velgeren skal legge stemmeseddelen i en egen stemmeseddel-
konvolutt for sametingsvalget.

(5) Avgis stemmen innenriks, (…). Deretter skal stemmemottakeren
legge stemmeseddelkonvolutten og valgkortet ned i en omslags-
konvolutt, lime den igjen og legge den i en forseglet urne i velgerens
påsyn.

STORTINGET
VL § 8-4 (1)

VL § 8-4 (2)

Fremgangsmåten ved stemmegivningen
(1) Velger skal i enerom og usett brette sammen stemmeseddelen 
slik at det ikke er synlig hvilken valgliste velgeren stemmer på.

(2) Velger som er manntallsført i kommunen legger selv stemme-
seddelen i en urne, etter at den er stemplet. Stemmemottaker setter 
kryss i manntallet ved velgerens navn.

 
• SF § 43 (1) VL § 8-1 (5), § 8-4 (1), (6), (8), (9) og VF § 27 (5) gjelder tilsvarende.  

•  Framgangsmåten ved selve forhåndsstemmegivningen for Sametingsvalget og Stortingsvalget 
er helt ulike.  

•  Sametinget bør sette i gang arbeide med å endre forskriften for 
forhåndsstemmegivningen slik at den blir lik den som gjelder for Stortingsvalget.  

•  Bruk av stemmeseddelkonvolutt, valgkort og omslagkonvolutt fjernes ved mottak av 
forhåndstemmer fra velgere manntallsført i egen kommune. Det tas i bruk stempel.  

   

•  Beredskapsrutiner ved forhåndsstemmegivningen, tilsvarende VF § 27a. gjelder da også for 
sametingsvalget  

Vis eksempel stemmeseddel Stortingsvalget / Sametingsvalget  

SAMETINGET
SF § 41 Hvem kan motta forhåndstemmer

Valgloven § 8-2 gjelder tilsvarende.

STORTINGET
VL § 8-2 (3)

VF § 25a.

Hvem kan motta forhåndsstemmer 
(…) Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget (…),

kan ikke oppnevnes til stemmemottaker i kommunene i
vedkommende fylke.

Begrensing i adgang til å oppnevne valgfunksjonærer 
(…) Kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget (...),
kan ikke oppnevnes til valgfunksjonær i valglokalene ved
forhåndsstemmegivningen i kommunen i vedkommende fylke.

 
• Utydelig. Her er det mulig å tolke SF § 41 som om kandidater til Sametingsvalget kan 

oppnevnes som stemmemottaker. Finner ikke noen i SL eller SF om oppnevning av 
valgfunksjonærer.  
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•  Ved Sametingsvalget 2013 kunne kandidater på lister til Sametingsvalget både være 
valgfunksjonærer og oppnevnes som stemmemottakere (gjaldt både 
forhåndsstemmegivningen og valgtinget).  

   

•  Bør endres slik at kandidater på valglister til Sametingsvalget ikke kan oppnevnes 
som stemmemottaker eller valgfunksjonær.  

SAMETINGET
SF § 50 (3) Stemmegivningen i valglokalet

(3) Velgeren skal i enerom og usett legge stemmeseddelen ned i
konvolutten. Velgeren legger selv stemmeseddelkonvolutten
ned i en urne.

Stemmegivning på valgtinget

STORTINGET
VL § 9-5 (3) Stemmegivningen i valglokalet

(3) Velgeren skal i enerom og usett brette sammen
stemmeseddelen slik at det ikke er synlig hvilken valgliste velgeren
stemmer på. Velgeren leverer stemmeseddelen til stemmestyret, som
stempler den med et offisielt stempel. Velgeren legger selv
stemmeseddelen ned i en urne.

 

SAMETINGET
SF § 52 (3)

SF § 52 (4)

Stemmegivningen umiddelbart utenfor valglokalet 
(3) To stemmemottakere bringer med seg et sett med stemmesedler -
en stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget - en
stemmeseddelkonvolutt og en urne ut til velgeren.

(4) Velgeren legger selv stemmeseddelen i konvolutten, eventuelt
med hjelp av en person utpekt etter reglene i § 50, og legger den i
urnen. (…)

STORTINGET
VF § 32 (2)

VF § 32 (3)

Stemmegivningen umiddelbart utenfor valglokalet 
(2) To stemmemottakere bringer med seg et sett med stemmesedler -
en stemmeseddel for hver gruppe som stiller liste ved valget - et
stempel og en urne ut til velgeren.

(3) Velgeren bretter selv sammen stemmeseddelen, eventuelt med
assistanse i henhold til valgloven § 9-5 (5), og legger den i urnen
etter at den er stemplet av en av stemmemottakerne. (…)

 
• Framgangsmåten ved stemmegivningen på valgtinget for Sametingsvalget og Stortingsvalget 

er ulike.  
   

•  Sametinget bør sette i gang arbeide med å endre forskriften for stemmegivningen på 
valgtinget slik at den blir lik den som gjelder for Stortingsvalget.  
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•  Bruk av stemmeseddelkonvolutt fjernes ved mottak av valgtingsstemmer fra velgere 
manntallsført i egen kommune (unntatt ved særskilt omslag). Det tas i bruk stempel 
på valgtinget.  

SAMETINGET
SF § 62 (1) 

SF § 62 (2)

SF § 64 (1)

Ansvar for opptelling og valgoppgjør
(1) Samevalgstyret i kommunen er ansvarlig for foreløpig
opptelling av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer i kommuner
med 30 eller flere personer i Sametingets valgmanntall.

(2) Opptellingsvalgstyret er ansvarlig for foreløpig og endelig
opptelling av forhåndsstemmer i kommuner med færre enn 30 i
valgmanntallet, og endelig opptelling av forhåndsstemmer og
valgtingsstemmer i kommuner med 30 eller flere manntallsførte.
Opptellingsvalgstyrene skal forestå valgoppgjør for samtlige
valgkretser.

Prinsipper for opptelling
(1) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig
og en endelig opptelling.

Opptelling

 

STORTINGET
VL § 10-4 (1)

VL § 10-4 (5)

VL § 10-9 (1)

Prinsipper for opptelling av stemmesedler
(1) Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler.
Opptellingen foretas av de personer og på den måten valgstyret har
bestemt.

(5) Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig
og en endelig opptelling.

Fylkesvalgstyrets kontroll ved stortingsvalg og fylkestingsvalg
(1) Fylkesvalgstyret skal kontrollere gjennomføringen av
stortingsvalg og fylkestingsvalg i kommunene med grunnlag i det
materiell det får tilsendt etter § 10-8. (…).

 
• Likt at stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig telling.  

•  Ulikt hvem som gjør dette i de to valgene: 

•  Sametingsvalget/Stortingsvalget: Samevalgstyret/Valgstyret – foreløpig opptelling 

•  Sametingsvalget: Opptellingsvalgstyret – endelig opptelling +registrering av rettinger 

•  Stortingsvaglet: valgstyret – endelig opptelling (registrer ikke rettinger) 

•  Stortingsvalget: Fylkesvalgstyret – kontrolltelling (registrer rettinger) 
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SAMETINGET
SF § 65 (3) 

SF § 66 (1)

SF § 66 (2)

Foreløpig opptelling. Rapportering av foreløpige resultater
(3) Stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side og
holdes utenfor opptellingen.

Endelig opptelling
(1) Endelig opptelling skjer hos opptellingsvalgstyret.
Opptellingen og valgoppgjøret skjer samlet for hele kretsen. Dersom
opptellingsvalgstyret finner feil ved samevalgstyrets avgjørelser om å
godkjenne eller forkaste stemmegivninger eller stemmesedler, eller
feil i samevalgstyrets opptelling, skal feilene rettes.

(2) Stemmesedlene fra den foreløpige opptellingen skal telles på nytt.
Opptellingsvalgstyret avgjør om stemmesedler som ikke ble tatt
med i den foreløpige opptellingen, skal godkjennes. Godkjente
stemmesedler blant disse skal telles sammen med de øvrige
stemmesedlene.

 

STORTINGET
VL § 10-5 (6)

VL § 10-6 (1)

VL § 10-6 (2)

VL § 10-6 (4)

Foreløpig opptelling
(3) Stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side og
holdes utenfor opptellingen.

Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene 
(1) (…). Den endelige opptellingen skal foretas under valgstyrets
tilsyn.

(2) Stemmesedlene fra den foreløpige opptellingen skal telles på nytt.
Valgstyret avgjør om stemmesedler som ikke ble tatt med i den
foreløpige opptellingen og stemmegivninger som stemmestyrene
har lagt i særskilt omslag, skal godkjennes. (…).

(4) Ved stortingsvalget (…) skal fylkesvalgstyrene i forbindelse med
valgoppgjøret registrere rettinger velgerne har gjort på
stemmesedlene. Hver listes stemmetall finnes ved å telle hvor mange
stemmesedler som er avgitt til hver liste, sammenlagt for alle
kommunene i fylket.

 
Ved begge valgene legges stemmesedler det er tvil om d til side. Ulikt hvem som behandler disse:  
Sametingsvalget – samevalgstyret behandler ikke tvilsomme stemmer, det er det 
opptellingsvalgstyret som gjør (godkjenne/forkaste)  
Stortingsvalget – valgstyret behandler tvilsomme stemmer  
Se ellers tidligere ark.  
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SAMETINGET

Kvittering for overlevering av 
valgmateriell

STORTINGET
VF § 34a. Kvittering for overlevering av valgmateriell 

(1) Ved alle valg skal det ved overlevering av valgmateriell fra
stemmestyret til valgstyret utferdiges en kvittering for hva som er
overlevert, hvem som overleverte og hvem som mottok materiellet, samt
en angivelse av tid og sted for når overleveringen fant sted. (…).

(2) Ved stortingsvalg (…) skal det ved overlevering av valgmateriell fra
valgstyret til fylkesvalgstyret utferdiges en kvittering for hva som er
overlevert, hvem som overleverte og hvem som mottok materiellet, samt
en angivelse av tid og sted for når overleveringen fant sted. (…).

(4) Mottakeren skal ved overleveringen kontrollere at det overleverte
materiellet er i samsvar med det som følger av kvitteringen. Kvitteringen
skal signeres av den som leverer og av den som mottar materiellet.

 
 
Ordningen med velgers rett til å foreta rettinger på lista, er den hensiktsmessig eller? Kan dette 
gjøres enklere? 
 
Elektroniske valg: 
Mange forbedringer ved valgsystemet for å bli raskere. E-valg må være et supplement. E-valg er 
ikke utredet men dette må gjøres. E-valg bør innføres helst i alle valgkretser, men i hvert fall i 
krets 5, 6 og 7. Det er viktig å starte med prosesser rundt e-valg umiddelbart. Sametinget bør 
avholde møte med Hammerfest kommune som har prøvd ut e-valg. E-valg saken bør tas opp til 
plenum vår/høst? 
 
Det er viktig å ”time” informasjonen om neste valg. 
 
Denne rapporten må inneholde ansvarsforholdet om videre gang i rapporten, hvem har ansvaret 
for hva: kommunene, departementet og sametinget. 
 

 
Etter innleggene fra NRK Sápmi, KMD, Oslo kommune, Sametinget og Tana kommune kom det 
fram følgende fra seminardeltagerne:  
 
Kommunene ønsket at valgmaterialet skal være ferdig tidligere. Spesielt stemmesedlenes sene 
ankomst ble nevnt. Mangel av stemme sedler i stemmelokalene var et problem enkelte steder i Norge. 
Stemmelokalene må utformes slik at Sametingsvalget enkelt kan finnes og at de er tilpasset personer 
med spesielle behov. Utformingen av stemmelokalet bør bli slik at de som skal stemme ved 
Sametingsvalget ikke føler seg som ”uthengt”.  Opptellingsprosedyren og håndteringen av dette må 
forbedres. Det er viktig at pressen får informasjon om hvordan gjennomføringen av valget fungerer 
slik at man får forståelse for hvorfor ting tar tid. Det er også viktig at pressen/media får informasjon 
om hvordan opptellingsprosedyren fungerer. Viktig at alle ledd kjenner til prosessen. 
 
Det er ønskelig at Sametinget får forskriftskompetanse når det gjelder sametingsvalget. 
 
Sametinget har ikke 100 % kontroll på de som melder seg inn i Sametingets valgmanntall om de 
virkelig tilfredsstiller kriteriene for å stå der. Bør ses på.  
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Det er ikke bra at forhåndsstemmer kommer fram til opptellingskommune for sent og slik blir 
forkastet. Bedre rutiner for oversendelse av stemmene. Det at forhåndsstemmer ikke rekker fram i 
tide vil kunne løses ved at det innføres elektronisk forhåndsstemmegivning i alle kommuner. 
 
Dato for beregning av kandidater til hver valgkrets bør flyttes ennå nærmere datoen for 
Sametingsvalget. 
 
Er det mulig at flere kommuner får valgting også -30 kommuner? I dag må man vente på +30 
kommunene sender inn resultatene. Vil det være mulig at +30 kommunene får skanning? 
Departementet er klar over problemstillingen angående dette. De valgting som ikke har ansvaret for 
opptelling er utfordring tidsmessig. Bør bli slik at de teller alt selv. 
Opptellingskommunene slet da de ikke hadde fått tilstrekkelig opplæring. 
 
For NRK Sápmi er hovedbudskapet valgresultatet. Det er vanskelig å lage valgdebatter når 
valgresultatet ikke foreligger og at man må vente i minimum en uke før endelig valgresultat er klar. 
NRK ønsker raskere valgresultater og mener at så lang tid til opptellingsarbeidet svekker tilliten til 
sametingsvalget. Det er også ønskelig med tilgang til SSB sine systemer, da Sametingsvalget ikke er 
med i mediefilene derfra.  
 
Forskjellig system fra sametingsvalget og stortingsvalget. Burde vært både foreløpig og endelig 
opptellling i samme kommune, inkl. forkasting av de tvilsomme stemmene. 
 
Det bør utarbeides system som gjør at man kan få listestilling på nett, at forslagsstillere legger inn 
kandidatene selv. Dette vil spare Sametinget for mye arbeid. 
 
Det  er også ønske om at man videreutvikler rutineportalen 
 
 
 
 
 
 


