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Klage på valggjennomfør ing  

 

Fylkesrådmannens innstilling: 
Fylkesvalgstyret tar klagen til etterretning. Fylkesvalgstyret ber fylkesrådmannen 

gå i dialog med kommuner i Trøndelag for å sikre at slike hendelser ikke oppstår 

ved fremtidige valg. 

 

  



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Click or tap here to enter text. 
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Vedlegg:  

 

Vedlegg som følger saken: 

Mottatt klage på gjennomføring av valg til fylkestinget 

 

Andre refererte dokumenter i saken: 

Valgloven 

 

Sammendrag 

Fylkeskommunen/fylkesvalgstyret har mottatt klage på gjennomføring av valg til 

fylkestinget. Klagen er datert 11.09.19. Klager opplyser i klagen at vedkommende 

ikke fant liste til Senterpartiet i stemmeavlukke.  

 

Bakgrunn: 

Klager opplyser i sin klage at vedkommende skulle stemme ved stemmested i 

Trondheim, men at hun ikke fant liste til ønsket parti i stemmeavlukke.  

 

 

Faktiske opplysninger: 

Fylkeskommunen mottok klage datert 11.09.19, på gjennomføring av valg til 

fylkestinget. I klagen opplyses det at klager skulle stemme ved stemmested i 

Trondheim, men at hun ikke fant liste til ønsket parti i stemmeavlukket. I boksen 

hvor ønsket stemmeseddel skulle ligge, lå i stedet liste til et annet parti. Klager 

gjorde valgmedarbeider i lokale oppmerksom på situasjonen, og klager opplyser i 

sin klage at valgmedarbeider rettet situasjonen. Klager peker imidlertid på at hun 

opplever at valgmedarbeider ved stemmestedet ikke tok situasjonen på 

tilstrekkelig alvor etter å ha blitt gjort oppmerksom på situasjonen.  

 

Om klage ved fylkestingsvalg 

Valgloven § 13-2 Klage ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, regulerer 

muligheten for å klage i forbindelse med fylkestingsvalg. 

 

Valgloven § 13-2 sier: 

Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med 
forberedelsen og gjennomføringen av fylkestingsvalget i det fylket 
vedkommende er manntallsført, (…) 

Klagen må fremmes innen sju dager etter valgdagen, være skriftlig og fremsettes 
for fylkesvalgstyret. De formelle kravene for å klage er således oppfylt i 
fylkesvalgstyrets mottatte klage. 
 
Valgloven § 13-2 (4) sier: 

Departementet er klageinstans. Departementet skal kjenne 
fylkestingsvalget i en kommune eller i hele fylket eller kommunestyrevalget 
i en kommune ugyldig dersom det er begått feil som antas å ha hatt 
innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er 
mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er 
endelige og kan ikke bringes inn for domstolene. 

 

 

Drøftinger: 
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At det mangler stemmesedler til partier i stemmeavlukke er en alvorlig sak og skal 

ikke forekomme. Valgmyndighetene har også fokus på dette og valgmedarbeidere 

som jobber på stemmesteder skal være instruert til å ta jevnlige kontroller av at 

det finnes stemmesedler til alle politiske partier i stemmeavlukkene. 

 

Klager opplyser i sin klage at det lå lister til SV hvor det skulle ligge lister til Sp. 

Det kan være flere forklaringer på at dette har skjedd. Det kan tenkes at 

valgmedarbeider på stemmestedet har lagt feil stemmesedler i de ulike skuffene i 

stemmeavlukke. Det kan også tenkes av at noen med hensikt har fjernet alle 

stemmesedler til Sp og i stedet lagt til stemmesedler til SV. 

 

Uansett årsak er det svært uheldig og en alvorlig svikt at slike hendelser oppstår, 

og det er viktig at valgmedarbeider sjekker stemmeavlukkene jevnlig for å unngå 

at det mangler stemmesedler eller at stemmesedler er lagt i feil skuff. Klager 

opplyser at situasjon raskt ble korrigert da valgmedarbeider ble gjort oppmerksom 

på avviket, og det kan være grunn til å anta at avviket hadde blitt korrigert 

tidligere om også andre hadde blitt berørt av avviket.  

 

Selv om hendelsen det klages over er en alvorlig hendelse, er det likevel ikke 

grunn til å tro at valgresultatet har blitt påvirket av hendelsen 

 

Fylkesrådmannens konklusjon: 

Fylkesrådmannen vurderer at hendelsen det klages over er en alvorlig hendelse, 

men at det ikke er grunnlag for å si at valgresultatet i Trøndelag har blitt påvirket 

av hendelsen. Fylkesrådmannen vurderer likevel at det er nødvendig å gå i dialog 

med kommuner i Trøndelag, for å unngå at slike hendelser oppstår ved fremtidige 

valg.  
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