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Klage på gjennomføring av valg til fylkestinget
Jeg vil med dette klage på gjennomføringen av valget til nytt fylkesting for Trøndelag.
På valgdagen møtte jeg opp på Hallset skole i Trondheim kl 1230 for å avgi mine stemmer ved
kommunestyre og fylkestingvalget. Jeg fant fram stemmeseddel for kommunevalg og gjorde mine
rettelser.
Jeg fant også frem det jeg trodde var listen for Sp til fylkestinget. Av en eller annen grunn fant jeg
ikke navnet til hans som jeg skulle gi ekstra stemme, og ser da at dette er valglisten for Sv ikke Sp. Jeg
gikk da utifra at jeg har tatt feil liste. Listene lå oppå hverandre, og det kunne vært at jeg hadde tatt feil
liste, ikke så lett å se ved første blikk. Jeg gikk gjennom hele bunken og i avlukket lå det IKKE lister
for Sp i det hele tatt. Da det i år var viktig for meg, og andre, å forsøke å få ny fylkesordfører var det
bare Sp som var alternativet.
Jeg ble da i tvil om jeg skulle la være og stemme, eller bekjentgjøre at jeg ville stemme på Sp og be
om liste. Jeg valgte å vinke på en valgmedarbeider og sa at det var bare Sv og ikke Sp lister i avlukket.
«Ingen problem, jeg skal hente liste til deg» var svaret jeg fikk. Det virket ikke som
valgmedarbeideren så alvorlig på dette i det hele, men han hentet en bunke lister, fjernet Sv som lå på
Sp sin plass og la Sp riktig plass. Han gikk deretter tilbake for å passe på stemmeurnene.
Jeg så ikke etter om det lå Sp lister til kommunestyrevalget. Jeg ble også så pass satt ut at jeg glemte å
be dem sjekke om samme feilen var i de andre avlukkene. En slik feil bør og skal ikke oppstå. I år som
var et år der det var veldig jevnt mellom Ap og Sp om hvem som skulle få fylkesordføreren så var
dette ekstra kjedelig.
Jeg visste ikke hvem jeg skulle kontakte vedrørende denne uregelmessigheten, så skrev en e-post til
valg.no og fikk svar at dette kunne jeg klage på til dere.
Dersom det hadde vært oppslag ved f.eks utgangen av valglokalet om hvem man kunne kontakte om
man opplevde slike uregelmessigheter så hadde jeg tatt kontakt på valgdagen for å få sjekket opp om
denne feilen var i flere avlukker.
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