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Saksframlegg
Foreløpig opptelling i valgkretsene ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget 2019

Utvalgssaksnr

Utvalg
Fellesnemnda Nye Molde kommune

Møtedato

Prosjektrådmannens forslag til vedtak
I medhold av valgloven §§ 10-4 og 10-5 blir foreløpig opptelling av stemmesedlene foretatt
umiddelbart etter stemmegivningen er avsluttet mandag 9. september ved kommunestyreog fylkestingsvalget 2019, i følgende kretser:
01 Kvam krets
02 Molde krets
03 Fuglset krets
04 Kviltorp krets
05 Hjelset/Kleive krets
06 Skåla/Bolsøya/Kortgarden krets
07 Sekken krets
08 Nordbyen krets
09 Ytre Nesset krets
010 Indre Nesset krets
011 Midsund krets

Saksopplysninger
Valgstyret bestemmer hvor opptellingen skal skje, jf. valgloven § 10-4.
Når stemmegivningen foregår på flere steder i kommunen, kan valgstyret i henhold til
valgloven § 10-4 bestemme at stemmestyret på de steder hvor vedkommende del av
manntallet inneholder minst 100 navn skal foreta foreløpig opptelling av stemmesedlene
umiddelbart etter at stemmegivningen er slutt.
Den foreløpige opptellingen er en forenklet opptelling hvor bare kurante stemmesedler telles.
Alle stemmesedler det er tvil om kan godkjennes, legges til side, og vurderes først ved den
endelige opptellingen. Hensikten med to opptellinger er å sikre et korrekt valgresultat.
Den foreløpige opptellingen danner også grunnlaget for et foreløpig valgresultat som kan
presenteres for media og publikum.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble det mottatt 815 stemmer i Midsund
kommune (62,5 % deltakelse), 9057 stemmer i Molde kommune (57,6 % deltakelse) og 1258
stemmer i Nesset kommune (62,8 % deltakelse).
Molde kommune har med erfaringer fra tidligere valg sett at ordningen med foreløpig
opptelling i den enkelte krets har vært tilfredsstillende og det er innarbeidet god rutine på
dette.
I Midsund og Nesset kommuner har det blitt brukt sentral foreløpig opptelling, som innebærer
at stemmesedler fra de forskjellige kretsene samles og telles sentralt hos valgstyret. Ved
valget i 2019 vil det ut fra kretsinformasjon gitt av Valgdirektoratet pr 07.03.2019 være
25.415 stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget til nye Molde kommune.
Det fremgår av valgforskriften § 37a, at den foreløpige opptellingen skal skje ved manuell
opptelling
Foreløpig opptelling av valgtingstemmene skal starte så snart som mulig etter at
stemmegivningen på valgtinget er avsluttet, jf. valgloven § 10-5 (2).
I den foreløpige opptellingen telles hvor mange stemmesedler som er avgitt til hver liste jf.
valgloven § 10-5 (5). Resultatet av den foreløpige opptellingen må formidles til valgstyret
straks det foreligger. Nye Molde kommune er en langstrakt kommune med store avstander.
Det vil ta tid før stemmesedlene fra Indre Nesset og Ytre Nesset kretser kommer inn til
valgstyret. Midsund krets og Sekken krets er avhengig av ferge/båt for å bringe sedlene til
valgstyret.
Det er den foreløpige tellingen som rapporteres først til media på valgnatten. Ved at
stemmene telles lokalt fordelt på krets vil dette resultatet trolig foreligge raskere og vi unngår
unødvendig pågang fra media.
Valgdirektoratet anbefaler også lokal opptelling fordelt på krets på grunn av at det foreløpige
resultatet foreligger raskere enn ved sentral opptelling.
Med bakgrunn i dette tilrår prosjektrådmannen at foreløpig opptelling skjer ved den enkelte
krets, umiddelbart etter at stemmegivningen avsluttes mandag 9. september.
Endelig opptelling foregår ved maskinell opptelling i valgstyrets lokaler som er i Molde
rådhus.
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