
 
 
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 
Utvalg: Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 
Møtested: Tinbua, Bjugn rådhus 
Dato: 09.09.2019 og 10.09.2019 
Tid: 12:00 den 09.09.19 – 19:45 den 10.09.19 

 
Faste medlemmer som møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ogne Undertun Leder BK-AP 
Tom Myrvold Nestleder OK-H 
Hans Eide Medlem BK-SP 
Finn Olav Odde Medlem OK-SP 
Knut Morten Ring Medlem OK-AP 
Einar Aaland Medlem BK-H 
Anne Torill Rødsjø Medlem BK-AP 
Hilde-Kristin Sandvik Medlem OK-H 

 
Faste medlemmer som ikke møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
   

 
Varamedlemmer som møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Britt Brevik Politisk sekretær og valgmedarbeider 
Emil Raaen Prosjektleder/rådmann nye Ørland 
Anne Standahl Valgmedarbeider 
Solveig Melum Valgmedarbeider 
Kirsten Aune Valgmedarbeider 
Walter Braa Observatør 

 
 

Merknader: 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Hilde Kristin Sandvik (H) permisjon fram til kl. 13.00. 
Einar Aaland (H) møtte kl. 12.10. 
Observatører til valgstyret er tilstede på møte, jfr vedtak i Fellesnemnda. 
 
Valgstyrets møte varer over 2 dager ifm valgstyrets lovpålagte valgarbeid, samt 
godkjenning og signering av valgprotokoller for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 
2019. 



  



 
Saksnr Innhold Lukket 

 Orienteringssaker  

OS 19/3 Endringer i valgforskriften - forsendelse av 
forhåndsstemmer 

 

 (Ingen tittel)  

PS 19/6 Valgstyrets behandling og godkjenning av 
valgprotokoller for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2019 

 

 
 
Valgstyret deltar på valgdagen 9. september fra kl. 12.00 ifm valgstyrets lovpålagte 
arbeid og på etterarbeidet tirsdag 10. september kl. 17.30 ifm sent innkomne 
forhåndsstemmer/lagt til side samt godkjenning, protokollering og signering av 
valgprotokollene. 
 
Valgstyrets oppgaver: 

 Overordnet ansvar for valggjennomføringen 
 Foreløpig telling (grovtelling) ordinære forhåndsstemmer 

o Foreløpig telling gjennomført manuelt kretsvis ihht valgforskriften 
 Behandle tvilsomme stemmer både forhånd og valgting 

o Tvilsomme stemmer behandler i henhold til regelverk og behandling lagt inn i 
møteboka 

 Behandle eventuelle beredskapsstemmer og stemmer i særskilt omslag 
o 7 beredskapsstemmer – registrert telt og skannet på egen krets 
o 10 stemmer i særskilt omslag registret, behandlet og forkastet i møteboka 

 Stemmegivningene ble forkastet grunnet ikke manntallsført og tilhører 
annen kommune. Stemmegivningene er pakket og sendt 
Fylkestingsvalget i Trondheim 

 Foreta valgoppgjør 
o Foretatt i valgsystemet EVA admin 

 Mandatfordeling og kandidatkåring kommunestyrevalget 
o Foretatt i valgsystemet EVA admin 

 Protokollere valget - godkjenne valgoppgjør for begge valg KV og FV 
o Valgoppgjøret ble enstemmig godkjent 
o Valgstyrets møtebøker for kommunestyre og fylkestingsvalget og 

stemmestyrenes møtebøker følger vedlagt 
 Signere begge valgprotokoller 

o Valgprotokoller for KV og FV signert 
 
Orienteringer: 

 Orienteringssak OS 19/3 ble tatt til orientering 
 2 velger er blitt ført inn i manntallet. Dette er norske statsborgere som har bodd i 

utlandet i mer enn 10 år, og som har rett til å innføres i manntallet og har stemmerett 
ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 

  
Eventuelt 

 Egne avtaler med media 



o Valgdirektoratet anbefaler at kommunen ikke inngår egne avtaler med lokal 
media om formidling av valgresultatene 
 Valgstyret i nye Ørland støtter denne anbefalingen og vil forholde seg 

til sentrale avtaler når det gjelder offentliggjøring av resultater på 
valgkvelden 
 

 Valget 2019 – Følgende melding fra velger om feil på Arbeiderpartiets liste til 
Kommunestyrevalget er ankommet valgstyret 10.09.19: 

«Vi vil med dette varsle om en feil på Arbeiderpartiets liste for kommunevalget i Ørland 
for 2019. Feilen består i at kandidat no. 7 på deres liste, Fredrik Sandness, står oppført 
både med og uten mellomnavn på forskjellige lister.  
Den listen vi fikk hjemsendt i posten, manglet mellomnavn, mens listene som lå i 
valglokalet ved Vallersund oppvekstsenter, der stod han oppført med mellomnavn.  
Feilen ble rapportert i går kveld ca. kl. 1930 til valg-vakter Holger Stjern og Marte 
Leiseth. En alvorlig konsekvens av dette er at listestemmer fra Vallersund, kanskje også 
andre valgkretser, som har oppført Fredrik Sandness som «slenger», kan ha blitt 
forkastet p.g.a. navnefeil/ mangelfullt utfylt navn. Dette er potensielt en alvorlig feil 
som må rapporteres sentralt. Dette må også sjekkes i alle valgkretser i Bjugn og Ørland.  
Venter en snarlig tilbakemelding. 

o Valgstyret ved valgadministrasjonen har sjekket gjeldende liste i valgkretsene 
i Ørland og Bjugn. Listekandidaten står på kommunens lister oppført kun som 
Fredrik Sandness slik som oppført i folkeregisteret 

o Melder er bedt om å sende valgstyret dokumentasjon i forhold til innmeldt feil 
o Valgstyret tar saken til orientering 

 
 Henvendelse fra velger formidlet til Valgstyret 

o Det er innkommet påstander om at noen partier hadde representanter ute på 
valglokalene og fikk telefonisk beskjed fra kretser om resultatet før tidspunkt 
for offentliggjøring av valgresultatet som er fastsatt til kl. 21.00 
 Valgstyret konkluderte med at det tas en runde med alle 

stemmestyrenes medlemmer om taushetsplikten i forhold til sin 
ombudsrolle 

 Taushetsplikten er presisert ved stemmestyrenes opplæring 
 Ved neste valg innføres det signering av taushetserklæring for alle 

stemmestyrets medlemmer 
 
 
  



Orienteringssaker 

OS 19/3 Endringer i valgforskriften - forsendelse av forhåndsstemmer 

  



PS 19/6 Valgstyrets behandling og godkjenning av valgprotokoller for kommunestyre- 
og fylkestingsvalget 2019 

Saksprotokoll i Valgstyret for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 - 09.09.2019  
 
Behandling: 
 
 
Votering  
Valgstyrets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

 Valgstyrets møtebok for kommunestyrevalget 2019 godkjennes som framlagt 
 Valgstyrets møtebok for fylkestingsvalget 2019 godkjennes som framlagt 

 
 
 
 


