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Oppretting av tellekrets - Stortingsvalget 2013

Rådmannens forslag til vedtak
Valgstyret oppretter en tellekrets for stortingsvalget der foreløpig opptelling av
valgtingsstemmer for krets 0006 – Polmak/Alleknjarg og krets 0002 – Polmak/Båteng gjøres
samlet.
Samlet foreløpig opptelling av valgtingsstemmer for krets 0006 og 0002 foretas på rådhuset av
stemmestyret i krets 0002 – Polmak/Båteng.

Saksopplysninger
Valgstyret vedtok i møte 04.04.13 at stemmestyrene skal foreta den foreløpige opptellingen a v
valgtingsstemmer for stortingsvaglet. Valgstyresekretær orienterte samtidig valgstyret at noen
kretser i kommunen ved årets stortingsvalg kan få mindre enn 100 manntallsførte i kretsen, slik
at de, jf valgloven § 10-4 (2), da ikke kan foreta foreløpig opptelling ute på stemmestedet.
§ 10-4. Prinsipper for opptelling av stemmesedler
(1) Valgstyret er ansvarlig for opptelling av stemmesedler. Opptellingen foretas av de personer og på den
måten valgstyret har bestemt.
(2) Særskilt opptelling av stemmesedler kan bare foretas dersom den delen eller de delene av manntallet
opptellingen gjelder, inneholder minst 100 navn.

Et foreløpig manntall viser at krets 0006 – Polmak/Alleknjarg har 98 manntallsførte, og det er
derfor nødvendig å opprette en tellekrets. Det vil si at krets 0006 må telles opp sammen med en
eller flere kretser. Den foreløpige opptellingen av valgstingstemmer for ”tellekretsen” vil foregå
på rådhuset. Valgstyret bestemmer hvordan dette organiseres, enten ved at et stemmestyre i
”tellekretsen” har ansvaret for den samla foreløpig opptellingen, eller at det er valgstyret selv
som foretar den foreløpige opptellinga for de sammenslåtte kretsene. Resultatet med
partifordeling vil da komme ut som et samlet resultat for de sammenslåtte kretsene.
Antall manntallsførte i kretsene (foreløpig):
Krets 0000 – Uoppgitt
15
Krets 0001 – Sirma
111
Krets 0002 – Polmak/Båteng
126
Krets 0003 – Tana bru
1238
Krets 0004 – Austertana
201
Krets 0005 – Boftsa
394
Krets 0006 – Polmak/Allkenjarg
98
Valgstyret må her ta stilling til hvilke krets(er) som skal telles opp sammen med krets 0006 –
Polmak/Alleknjarg. I denne situasjonen er det mest hensiktsmessig å slå to kretser sammen,
enten krets 00006 og krets 0002, eller krets 0006 og krets 0001. Krets 0003, 0004 og krets 0005
teller opp foreløpig opptelling for kretsene ute av stemmestyrene.
Saken må avgjøres før 10. mai - som er kommunens absolutte frist for å godkjenne
konfigurasjon (godkjenning av grunnlagsdata).

Alte rnativ 1:
Krets 0006 – Polmak/Alleknjarg telles opp sammen me d krets 0002 – Polmak/Båteng.
Straks valglokalene stenger kl. 18.00 på valgdagen, bringer stemmestyret for begge kretsene
valgurne til rådhuset for foreløpig opptelling. Det skal ikke gjøres noe opptelling ute i
stemmekretsene. Grunnen for å velge at krets 0006 og krets 0002 teller opp samlet, er at begge
kretsene har få i manntallet, og at kretsene har kort og så å si like avstand til Tana bru/rådhuset.
Ved å velge en slik løsning vil resultatet av foreløpig opptelling for kommunen ikke bli spesielt
forsinket i forhold til om begge kretsene hadde telt opp uten i kretsene.

Alte rnative 2:
Krets 0006 – Polmak/Alleknjarg telles opp sammen me d krets 0001 – Sirma.
Straks valglokalene stenger kl. 18.00 på valgdagen, bringer stemmestyret for begge kretsene
valgurne til rådhuset for foreløpig opptelling. Det skal ikke gjøres noe opptelling ute i
stemmekretsene. Grunnen for å velge dette alternativet er at S irma er den kretsen som har
færrest i manntallet foruten om Polmak/Alleknjarg. Sirma har 111 manntallsførte.
Polmak/Båteng har 126 manntallsførte, altså 15 mer enn Sirma. Forskjellen her vil likevel være
så pass liten at det i bunn og grunn ikke spiller noen rolle om man velger Sirma eller
Polmak/Båteng. Velger man imidlertid detter alternativet, at krets 0006 telles opp med krets
0001, så vil foreløpig resultat av foreløpig opptelling for kommunen være klart på et senere
tidspunkt grunnet at Sirma har lengre avstand til Tana bru/rådhuset.

Til oriente ring i saken
I og med at det kun mangler to manntallsførte i krets 0006 – Polmak/Alleknjarg (for at kretsen
kan telle opp og partifordele i kretsen), så kan det hende at kretsen i løpet av sommeren kan få
tilgang i manntallet i kretsen og da ha 100 eller flere manntallførte. Valgstyresekretær har vært i
kontakt med KRD som sier at manntallet ikke vil oppdateres før etter 30.06.13. Kommunen må
legge dagens manntall til grunn og opprette tellekrets i og med at konfigurasjonsfristen
(godkjenning av grunnlagsdata) for stemmesteder er 10. mai. Det vil være nødvendig å opprette
tellekrets for å være sikker på at kommunen ikke bryter regelverket og at hemmeligholdet for
velgeren opprettholdes (selv om det skulle vise seg at kretsen i løpet av sommer får over 100
manntallsførte).

Vurde ring

