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vararepresentanter slik det fremgår av «Valgprotokoll for fylkesvalgstyret – del 2» 
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Vedlegg:  

 

Vedlegg som følger saken: 

Møtebok for fylkesvalgstyret 

Valgprotokoll for fylkesvalgstyret 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

Valgloven 

 

 

 

 

Bakgrunn: 

Valgloven bestemmer at fylkesvalgstyret skal foreta kontroll av fylkestingsvalget 

på grunnlag av tilsendt materiale fra valgstyrene/kommunene. 

 

Fylkesvalgstyret gav i sak 5/19 administrasjonen fullmakt til å foreta kontroll av 

kommunenes gjennomføring av fylkestingsvalget 209, i henhold til lovens krav.   

 

Valgloven bestemmer videre at fylkesvalgstyret innstiller ovenfor nyvalgt 

fylkesting å fatte vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. 

 

 

 

Faktiske opplysninger: 

I henhold til Lov om valg til Stortinget, fylkestinget og kommunestyrer (valgloven) 

§ 10-9, 1), skal fylkesvalgstyret kontrollere gjennomføringen av stortingvalg og 

fylkestingsvalg i kommunen. Dersom fylkesvalgstyret finner feil ved valgstyrets 

avgjørelser om å godkjenne eller forkaste stemmegivninger eller stemmesedler, 

eller feil i valgstyrets opptelling, skal feilen rettes. 

 

 

Drøftinger: 

Administrasjonen startet arbeidet med å kontrollere oversendt valgmateriale fra 

valgstyrene onsdag 11. september 2019. Til dette er det elektroniske 

valgssystemet EVA benyttet.  

 

Fra kommunens arbeid er det ført egen protokoll for hvert valgstyre/hver 

kommune. Feil og anførsler som er avdekket i denne kontrollen, er ført i protokoll. 

Anførslene fra kontrollering av hver enkelt kommune er ført samlet i ”Møtebok for 

fylkesvalgstyret”. Dette er en standard møtebok utarbeidet av valgdirektoratet. Av 

denne møteboka framgår kommunevis avgitte forhåndsstemmer, 

valgtingsstemmer og stemmer totalt fordelt på lister, samt fylkeskommunens 

kontrolltelling.  

 

 

Fylkeskommunen kontrolltelte 225 642 stemmesedler, av disse kom 8622 (3,8%) 

til manuell verifisering. Det høye antallet stemmesedler til verifisering skyltes i stor 

grad uregelmessigheter ved trykking av stemmesedlene, noe som gjorde at 

skannerne tolket uregelmessighetene som mulig personstemme. 
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Av generelle kommentarer til fylkeskommunens kontrolltelling, kan det nevnes at 

det var få avvik mellom kommunenes telling og fylkeskommunens kontrolltelling. 

Avvik fremkommer av fylkeskommunens møtebok. Avvik i partifordeling mellom 

kommunen og fylkeskommunens telling, kan skyldes stemmesedler som kommer 

til manuell verifisering blir registrert på feil parti i kommune eller fylkeskommune. 

 

Det er også ønskelig å gjøre fylkesvalgstyret oppmerksom på at det elektroniske 

valgsystemet er bygget opp slik at stemmesedler som blir foreslått forkastet under 

verifisering, blir sendt elektronisk til det administrative systemet og må 

kommenteres i møteboka, før valgansvarlige får se bilde at stemmeseddelen. 

Dette kan føre til at enkelte kommentarer til foreslått forkastede stemmesedler, 

ikke er i overenstemmelse med selve stemmeseddelen. Fylkeskommunen har 

meldt inn denne utfordringen til Valgdirektoratet og vil følge opp dette frem mot 

neste valg. 

 

I tråd med anbefaling fra Valgdirektoratet ble det under kontrolltellingen 

gjennomført stikkprøver, for å avdekke eventuelle systematiske feil i det 

elektroniske skannesystemet. I stikkprøvekontrollene sjekkes de fysiske 

stemmesedlene mot rettelser og partifordeling som er gjort elektronisk. Ingen feil 

ble avdekket i de prøvene som ble foretatt. Logg fra stikkprøvekontrollen er 

vedlagt møteboken.   

 

 

 

Fylkesvalgstyrets møtebok legges med dette fram for godkjenning.  

 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Fylkestinget godkjenner fylkestingsvalget 2019, med valgte representanter og 

vararepresentanter slik det fremgår av «Valgprotokoll for fylkesvalgstyret – del 2» 
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