
SØRREISA KOMMUNE 

Rådmannens stab  
   

Adresse: 9310 SØRREISA Sentralbord: 77875000 

E-post: postmottak@sorreisa.kommune.no Telefaks: 77861495 

Nettside: http://sorreisa.kommune.no 

  

 
 Dato: 15.06.2016 

 Deres ref:  

 Arkiv - arkivsak: 014 - 16/292 

 Vår ref: 5339/16 
  

 

A Administrative forhold  
A1 Valgstyret 

Valgstyrets sekretær: 

Tordis S. Rasmussen 

E-post adresse: 

tordis.rasmussen@sorreisa.kommune.no 

Direkte tlf.: 95792631/77875000 Faksnr.: 77861495 

Valgstyrets leder: Jan-Eirik Nordahl  

Øvrige medlemmer: 

May Tove Grytnes (nestleder), 

Ole Edvin Langaune, 

Jørn Lindbøl, 

Hanne Fredriksen 

A2 Valgtinget  
Stemmekretser og tid 

Navn på alle kretsene i kommunen:  

Krets Åpningstid 

Grunnreis/REinelv Mandag 30.05.16: kl. 14.00 – 21.00 

Straumen Mandag 30.05.16: kl. 14.00 – 21.00 

Skøelv Mandag 30.05.16: kl. 14.00 – 21.00 

 

Folkeavstemning 
kommunereform  

Møtebok for  
valgstyret 

Kommune: 

Sørreisa 

År: 2016 Fylke: Troms 
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B Behandling av forhåndsstemmene 
B1 Forhåndsstemmer mottatt totalt 

B1.1 Mottatt – forkastet - godkjent 

 kol I kol II kol III 

 

mottatt 

 

forkastet 

 

godkjent 

a. + Antall forhåndsstemmegivninger  
 

302 - 302 

b. + Antall brevstemmer 
 

1 - 1 

c.   Totalt antall godkjente stemmegivninger etter § 10-1  
 

= 303 

d.  Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene stengte, 
inkl. sent innkomne 

Til B2.2a   

- 3 

e.   KONTROLLSUM = 306 

 

B1.2 Grunnene til at forhåndsstemmegivningene ble 

forkastet   

a Institusjon 
 

B1.1 a kol II 

b Brevstemmer 
 

B1.1b kol II 

  Totalt antall forkastede stemmegivninger 
Fra B1.1  

- - 

a. - Velgeren var ikke manntallsført i kommunen § 10-1(1) a) 
 

- - 
 

b. - Det var ikke mulig å identifisere velgeren § 10-1(1) b) 
 

- - 

c. - Stemmegivningen var ikke avgitt til rett tid § 10-1(1) c) 
 

- - 
 

d.  - Stemmegivningen var ikke levert rett stemmemottaker § 10-
1(1) d) 
 

- - 

e. - Noe tyder på at omslagskonvolutten har vært åpnet § 10-1(1) 
e) 
 

- - 

f. - Velgeren har allerede fått godkjent en stemmegivning § 10-
1(1) f) 
 

- - 

g. - Stemmegivningen kom for sent frem § 10-1(1) g 
  

- - 

h.  Sum =  0 
 

0 
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B2 Opptelling av forhåndsstemmer  

B2.1 Behandling av stemmegivninger etter at valglokalene stengte Antall 

a. 
Stemmeseddelkonvolutter til behandling etter at valglokalene var stengt, inkl. 
sent innkomne. Fra B1.1d 

0 

b. 
Stemmeseddelkonvolutter lagt til side etter § 10-5(4) for nærmere vurdering. 
Til B2.2a 

0 

c. 
Blanke stemmesedler 
Til D3.3 

0 

d. 
Godkjente stemmesedler til fordeling på alternativene 
Til fordeling i B3.1a 

            0 

  
 

 

 

B2.2 Behandling av tvilsomme stemmer blant forhåndsstemmene 

Antall 

a.  
 

Stemmeseddelkonvolutter med innhold lagt til side blant de som ble behandlet 
etter valglokalene stengte, inkl. sent innkomne. Fra B2.1b 

1 

b. - forkastelsesgrunn: 
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder § 10-3(1)b 

0 

c. - forkastelsesgrunn: 
fremgår ikke hvilket alternativ velger har stemt på § 10-3(1)c 

0 

d. = Godkjente stemmesedler til fordeling på alternativene  
Til fordeling i B3.1b 

1 

 

B3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike alternativene 

B3.1 Forhåndsstemmenes fordeling på alternativene (alle forhåndsstemmer er med 

her) 

 a b c 

 Stemmeseddelens alternativer 
(Jeg stemmer for at Sørreisa 
går sammen med Berg, Lenvik, 
Tranøy og torsken kommuner 
og danner en ny kommune) 
 
 
Jeg stemmer for at Sørreisa 
kommune fortsetter some gen 
kommune  

Forhåndsstemmer 

Fra opptelling etter 

at valglokalene 

stengte 

 

 

Forhåndsstemmer 

Fra ”tvilsomme” 

 

 

Totalt 

Fra B2.1d Fra B2.2d 

 Stor kommune 46 0 46 

+ Sørreisa som egen kommune 258 1 259 

+ Blank 1 0 1 

SUM 

 

305 0 306 
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C Behandling av valgtingsstemmene 

C1 Valgtingsstemmer mottatt totalt  

C1.1 Oversikt over stemmegivninger mottatt i alle kretsene 

 Manntall Antall stemmegivninger avgitt på valgtinget 

a b  c d 

Stemmekrets Kryss i manntall 

valgtinget 

 

Ordinære (urnen) 

 

Særskilt omslag 

mandag   

 

Fremmede  Forhånds-

avkrysset/ 

ikke i 

manntallet 

Grunnreis/Rein

elv 

94  94 3 0 

Straumen 621  621         18 1 

Skøelv 152  153           3  

Videreføres       867  868 

 

C2.2.1a C2.2.2a 

 

C1.1.1 Kontroll av stemmestyrenes møtebøker (sett x) 

x Det er mottatt flere ordinære stemmegivninger (C1.1b) enn det er kryss i 

manntallet (C1.1a kol I og II) 

Årsak til eventuell differanse:  Skøelv har 152 kryss og 153 stemmesedler. 

Sannsynligvis en stemmegiver som ikke er krysset i manntallet. Alle stemmesedler har 

stempel.  

 

 

C2 Opptelling av valgtingsstemmer  

C2.1 Stemmesedler til foreløpig opptelling hos valgstyret Antall 

a.  Ordinære valgtingsstemmesedler fra stemmekretser som ikke teller selv. (Ev. fra 

C1.1b) 868 

b. + Ev. stemmesedler blant de som ble avgitt ”fremmed” 
Fra C2.2.1e. 

 24 

c.  
Mellomsum =  

             892 

d. - Stemmesedler lagt til side etter § 10-5(4) for nærmere vurdering.  
Til C2.3a 

   1 

e. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike alternativene 
Til fordeling i C3.1a  

=              891 
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C2.2 Behandling av stemmegivninger i særskilt omslag 

C2.2.1 Stemmegivninger fra velgere som stemte ”fremmed”  Antall 

a.  Antall stemmegivninger  
Fra C1.1c 

24 

b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen § 10-2(1) a) - 

c. - forkastet fordi velgeren hadde stemt i den kretsen der vedkommende 
var manntallsført § 10-2(1) c) 

- 

d. - forkastet fordi velgeren hadde avgitt godkjent forhåndsstemme § 10-
2(1) c) 

1 

e. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = 
Til C2.2.3a (eller ev. C2.1b) 

23 
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C2.2.2 Stemmegivninger fra velgere som var forhåndsavkrysset eller 
som ikke stod i manntallet i kommunen 

Antall 

a.  Antall stemmegivninger 

Fra C1.1d   

1 

b. - forkastet fordi velgeren ikke stod i manntallet i kommunen § 10-2(1) a) - 

c. - forkastet fordi velgeren har avgitt godkjent forhåndsstemme § 10-2(1) c) 1 

d. = Godkjente stemmegivninger (konvolutter) = 
Til C2.2.3a 

0 

 

 

 

C2.2.3 Godkjenning av stemmesedler fra særskilt omslag Antall 

a.  Stemmeseddelkonvolutter fra særskilt omslag  

Fra C2.2.1e(ev.)+C2.2.2d 

23 

b.  

- 

Blanke stemmesedler 
Til D3.3 

- 

c.  

= 

Mellomsum: 
Antall stemmesedler fra særskilt omslag =  

23 

d.  

- 

forkastelsesgrunn: 
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder § 10-3(1) b)  

- 

e.  

- 

forkastelsesgrunn: 
fremgår ikke hvilken liste velger har stemt på § 10-3(1) c)  

- 

f.  

- 

forkastelsesgrunn:  
partiet/gruppen stiller ikke liste § 10-3(1) d) 

- 

g. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike alternativene = 
Til fordeling i C3.1c 

23 

 

 

C2.3 Behandling av tvilsomme stemmer 
Antall 

a.  Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med 
valgstyrets foreløpige opptelling 

Fra C2.1d 

0 

b.  

+ 

Stemmesedler lagt til side for nærmere vurdering i forbindelse med 
stemmestyrenes foreløpige opptelling 
Fra B3.1b i stemmestyrenes møtebøker 

0 

c.  

= 

Mellomsum: 
”Tvilsomme” stemmesedler totalt =  

0 

d.  

- 

forkastelsesgrunn:  
seddelen mangler off. stempel § 10-3(1) a) 

- 

e.  

- 

forkastelsesgrunn: 
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder § 10-3(1) b)  

- 

f.  

- 

forkastelsesgrunn: 
fremgår ikke hvilket alternativ velger har stemt på § 10-3(1) c)  

 

g. = Godkjente stemmesedler til fordeling på de ulike alternativene = 
Til fordeling i C3.1d 

0 
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C3 Stemmesedlenes fordeling på de ulike alternativene 

C3.1 Valgtingsstemmenes fordeling på alternativene 

 Stemmeseddelens alternativer 
(Jeg stemmer for at Sørreisa går 
sammen med Berg, Lenvik, 
Tranøy og torsken kommuner og 
danner en ny kommune) 
 
 

Jeg stemmer for at Sørreisa 

kommune fortsetter some gen 

kommune 

a b c d e 

Valgtings-

stemmer 

Fra foreløpig 

opptelling hos 

valgstyret 

 

Valgtings-

stemmer 

Fra foreløpig 

opptelling hos 

stemmestyrene 

 

Valgtings-

stemmer 

Fra særskilt 

omslag 

 

 

 

Valgtings-

stemmer 

Fra 

”tvilsomme” 

 

 

 

Totalt 

Fra C2.1f  Fra * Fra C2.2.3g  Fra C2.3h  

 Stor kommune 174 n/a 5 0 179 

+ Sørreisa som egen kommune 693 n/a 18 0 711 

+ Blank 1 n/a 0 0 1 

SUM 

 

868 n/a 23 0 891 

 

* Tallene fra foreløpig opptelling hos stemmestyrene hentes fra stemmestyrene møtebøker post B3.1.  
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D Endelig resultat  
D1 Stemmesedler til endelig opptelling  

   Antall 

a.  Godkjente stemmesedler avgitt på forhånd i alt 
Fra B3.1c 

306 

b. + Godkjente stemmesedler avgitt på valgtinget i alt  
Fra C3.1e 

891 

c. = Mellomsum= 
 

1197 

d. - forkastelsesgrunn:  
seddelen mangler off. stempel § 10-3(1) a) 

0 

e. - forkastelsesgrunn: 
fremgår ikke hvilket valg seddelen gjelder § 10-3(1) b) 

0 

f. - forkastelsesgrunn: 
fremgår ikke hvilket alternativ velger har stemt på § 10-3(1) c) 

0 

g. = Antall stemmesedler til endelig telling = 
Til fordeling i D2 

1197 

D2 Resultat fra endelig opptelling  

D2.1 Fordeling på alternativ 

 
 
 

 Alternativenes stemmetall 

 a. Forhåndsstemmer 
 

b. Valgtingsstemmer 
  

c. Stemmetall 
totalt 

 Stor kommune 46 179 225 

+ Sørreisa som egen kommune 259 711 970 

+ Blank 1 1 2 

 KONTROLLSUMMER            = 306            = 891 1197 

D2.2 Kontroll (sett x) 

x D1.g er lik sum D2.1c 

Årsak til differanse: 

 

D3 Statistikk 

 

 

D3.1 Stemmegivninger 

Forhånd Valgting 

 Referanse Antall Referanse Antall 

Godkjente stemmegivninger  306  891 

Forkastede stemmegivninger  0  1 
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D3.2 Forkastelsesgrunner for stemmegivninger  

Hjemmel Forhånd Valgting 

Referanse Antall Referanse Antall 

Velgeren var ikke manntallsført i 
kommunen - § 10-1(1) a)/§ 10-2 (1) a 

B1.2a 0 C2.2.1b 

C2.2.2b 

0 

Det var ikke mulig å identifisere 
velgeren - § 10-1(1) b) 

B1.2b 0   

Stemmegivningen var ikke avgitt til rett 
tid - § 10-1(1) c) 

B1.2c 0   

Stemmegivningen var ikke levert rett 
stemmemottager - § 10-1(1) d) 

B1.2d 0   

Noe tyder på at omslagskonvolutten har 
vært åpnet - § 10-1(1) e) 

B1.2e 0   

Velgeren har allerede fått godkjent en 
stemmegivning - § 10-1(1) f) 

B1.2f 0   

Stemmegivningen kom for sent frem -   
§ 10-1(1) g 

B1.2g 0   

Velgeren hadde stemt i den kretsen der 
vedk. var manntallsført - § 10-2(1) c) 

  C2.2.1c 0 

Velgeren hadde avgitt godkjent 
forhåndsstemme - § 10-2(1) c) 

  C2.2.1d 

C2.3f 

1 

 

 

D3.3 Stemmesedler 

Forhånd Valgting 

 Referanse Antall Referanse Antall 

Godkjente stemmesedler 

 

D1.a 306 D1.b 

 

891 

Forkastede stemmesedler 

 

B2.2d+e+f 0 C2.2.3d+e+f 

C2.3d+e+f+g 

D1d+e+f 

1 

Blanke stemmesedler 

 

B2.1c 1 C2.2.3b 

 

1 

 

D3.4 Forkastelsesgrunner for stemmesedler  

Hjemmel Forhånd Valgting 

Referanse Antall Referanse Antall 

Seddelen mangler off. stempel -  
§ 10-3(1)a 

  C2.3d 

D1.e 

0 

Fremgår ikke hvilket valg seddelen 
gjelder - § 10-3(1)b 

B2.3d 0 C2.2.3d 

C2.3e 

D1.f 

0 

Fremgår ikke hvilket alternativ velger 
har stemt på - § 10-3(1)c 

B2.3e 0 C2.2.3e 

C2.3f 

D1.g 

0 
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Underskrifter  
 

(Leder) 

 

(Øvrige medlemmer)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


