
Folkeavrøysting Møtebok for
valst ret

Kommune: Flora

Ar: 2016 F Ike: 80 n o Fjordane

A.  Administrative  forhold

A1  Valstyret

Sekretær  i  valstyret: Ester Frø en

E-postadresse: ester.fro en florakommuneno

Direkte tlf.nr. til sekretær: 57756208

Telefaksnr.:

Leiar i valstyret: Ola Tei en

Andre medlemmer:

Sil'e Øde ård Standal møtte for Solvei Willis)

Oscar Ber heim møtte for Anders Ola Sunnarvik

Marit G'erstad (møtte for Jan Henrik N ård

Bente Frø en Steindal

Ben tSoIheim-Olsen

Hanne Husabø Kristensen

Gustav Johan N dal

Bente Nilsen

Jacob Nødseth

Frank Will D'uvik
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A2  Valtinget

Røystekrins  og tid

Namn å alle krinsane  i  kommunen:

Krins:

Florø

Brandsø

Norddalsf'ord

Eikef'ord

Langedal

Steinhovden

Stavan

<Gå til neste  arkfane>
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O nin  stid:

09.00 - 20.00

14.00  — 18.00

14.00  -  18.00

09.00  — 18.00

14.00 -18.00

14.00  -  18.00

14.00 -18.00



B. Behandling av  førehandsrøystene

B1  Førehandsrøyster mottekne totalt

B1.1  Mottekne -forkasta  -  godkjende

o kol ll kol Ill

mottekne forkasta godkjende

Talet pa førehandsrøystegjevingår
a.  førehandsrø  ste  'evin  ar frå  14.mars 574 574

d. Totalt ta] på godkjende røystegjevingar etter § 10-1 = 574

Røystesetelkonvoluttar til førebels oppteljing fire timar før vallokala stengde. -
Overførast til 52.13

f. Røystesetelkonvoluttar til behandling etter at vallokala stengde, inkl. seint innkomne. —

Overførast til  82.23

9- Kontrollsum 574

B1.2 Grunnane  til at  førehandsrøystegievingane blei  forkasta

A lnnanriks B Utanriks,

Svalbard og
Jan Mayen

B1.1a+b kol ll B1.1c kol ll

Totalt  tal  forkasta  røystegjevingar
Overført frå  B1.1 O 0

a.  -  Veljaren var ikkje manntalsførti kommunen  §  10-1(1) a)

b.  — Det var ikkje mogleg å identifisere veljaren § 10—1(1) b)

.0

-  Røystegjevingå var ikkje gjeven til rett tid  §  10—1(1) c)

P-

- Røystegjevinga var ikkje levert rett røystemottakar § 10-1(1) d)

e.  -  Noko tyder på at omslagskonvolutten har vore opna  §  104(1) e)

.—h

-  Veljaren har alt fått godkjent ei røystegjeving § 10—1(1) f)

h. Sum  = O O

B1.2.1  Kontroll  (Sett  X)

Sum B1.2 rad h er Iik O.

Årsak til eventuell differanse:
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BZ  Oppteljing av førehandsrøyster

BZ.1  Røystesetlar til førebels  oppteljing fire  timar  før  vallokala  stengde

Tal
a. Røystesetelkonvoluttar til førebels oppteljing fire timar før vallokala blei stengde.

Overført frå B1.1e O

c.

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

Tal
a.

b.

c.

d.

32.3 Behandling av  tvilsame  røyster  blant  førehandsrøystene

Tal
a. Røystesetelkonvoluttar med innhald lagde til sides i samband med førebels oppteljing.

Overført frå B2.1b O
b.  -  Røystesetelkonvoluttar med innhald lagde til sides blant dei som blei behandla etter at

vallokala sten de, inkl. seint innkomne. Overført frå 82.2b O

c.  = Mellomsum

Tvilsame rø ster total 0
d. —

e.  -  forkastingsgrunn:

år ikke fram kva for ei liste vel'aren har rø sta å § 10-3(1)c
f.  -

9. = Godkjende røystesetlar til fordeling på listene

Til fordelin  i  83.1c 0
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B3  Fordeling av røystesetlane på dei  ulike vallistene

B3.1 Førehandsrøyster fordelte  på dei ulike  vallistene

Svaralterativ:

Flora held fram som eigen kommune a,

+  Flora kommune slår seg saman med, b
+

+

+

SUM

B3.1.1  Kontroll (Sett  X)

El
Årsak til eventuell differanse:

El
Årsak til eventuell differanse:

El
Årsak til eventuell differanse:

<Gå til neste  arkfane>

Sum B3.1b Ger lik 82.2d El

Sum B3.1c [Ila lik 52-3 9  [j]

a

Førehandsrøyster

Fra  førebels

oppteljing fire  timar

før  vallokala

stengde

Frå B2.1d til

fordeling i  tabellen:

0

438

136

574
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b c d
Førehandsrøyster  Førehandsrøyster Totalt

Frå oppteljing Frå "tvilsame"
etter at  vallokala

stengde

Frå 52.2d til Frå 82.39 til
fordeling itabellen: fordeling itabellen:

0 0

O O

438

136

574



C. Behandling av valtingsrøystene

C1 Valtingsrøyster  mottekne totalt

C1.  1  Oversikt over  røystegjevingar  mottekne  i alle krinsane

Manntal Tal på røystegjevingar på valtinget Stad for førebels

a b c d oppteljing

Røystekrins Kryss  i  manntal Ordinære Særskilt omslag
valtinget (urna) Framande FøfehandS-

avkryssa/ ikkje  i

Sønda Månda manntalet
Florø 2  799 2  799 140

Brandsøy 94 94 15

Langedal 43 43 O

Steinhovden 47 47 7

Eikefjord 230 231 20

Stavang 73 73 1

Norddalsfiord 91 91 1

SUM O 3  377 3  378 184 0
Til videreføring ev. C2.1a C2.2.1a 02.2.23

C1  .  1 .  1 Kontroll  av  møtebøkene  for  røystestyra (Sett  X)

D Det er ikkje motteke fleire ordinære røystegjevingar (C1.1b) enn det er kryss  i  manntalet (C1.1a)

Eikefjord hadde Iagt ein setel i urna som skulle ha vore  i  omslagskonvolutt.
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C2  Oppteljing av  valtingsrøyster

C2.1 Røystesetlar  til  førebels  oppteljing hos  valstyret

a.

b.

f.

+

Ordinære valtingsrøystesetlar frå røystekrinsar som ikkje tel sjølv.

Ev. frå C1.1b)

Ev. røystesetlar blant dei som blei gjevne "framandt". Overført frå 02.2.1.e

Mellomsum =

Røystesetlar lagde til sides etter § 10—5(4) for naermare vurdering.

Overførast til 02.3.a

Godkjende  røystesetlar  til fordeling på dei ulike  vallistene  =

022  Behandling av  røystegjevingar i særskilt omslag

Til fordeling i C3.1a

C2.2.1  Røystegjevingar  frå  veljarar  som  røysta "framand"

Tal på røystegjevingar. Overført frå C1.1c

forkasta fordi veljaren ikkje stod i manntalet  i  kommunen § 10—2(1) a)

forkasta fordi veljaren hadde røysta  i  den krinsen der vedkomande var manntalsført
10-21 c

forkasta fordi veljaren hadde levert godkjend førehandsrøyst  §  10—2(1) c)

Godkjende røystegjevingar (konvolutter) =

Overførast til 02.2.3a (eller ev. til 02.1b)

Tal

Tal

0

O

184

184

02.2.2 Røystegjevingar  frå  veljarar  som var  førehandsavkryssa  eller  som  ikkke  stod i  manntalet i kommunen

a

b.

C.

9-

Tal på røystegjevingar. Overført frå C1.1d

forkasta fordi veljaren ikkje stod i manntalet i kommunen  §  10—2(1) a)

forkasta fordi veljaren har levert godkjend førehandsrøyst § 10—2(1) c)
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Godkjende røystegjevingar (konvoluttar) =
Overførast til C2.2.3a

Tal

O

0



C2.2.3  Godkjenning av  røystesetlar  frå  særskilt omslag

a.

C.

d.

e.

f.

g.

Røystesetelkonvoluttar frå særskilt omslag. Overført frå 02.2.1e (ev) CZ.2.2d

184 O

Mellomsum:

Antall stemmesedler fra saerskilt omslag

forkastingsgrunn:
Forkastin s runn: år ikke fram kva for ei liste) vel'aren har rø sta på § 10-3 1) c)

Godkjende røystesetlar til fordeling på dei  ulike vallistene

CZ.3 Behandling av  tvilsame røyster

a.

b.

C.

d.

e.

f.

g.

h.

+

Til fordeling i  03.1c

Røystesetlar lagde til sides for nærmare vurdering i  samband med valstyret si førebelse
o tel'in  .  Overført frå 02.1d

Røystesetlar lagde til sides for nærmare vurdering i  samband med røystestyra si førebelse
o tel'in .Frå 83.1d  i  møtebøkene til rø stes ra

forkastingsgrunn:
setelen man Iar offentle stempel § 10-3 1) a

forkastingsgrunn:
år ikk'e fram kva for ei liste vel'ar har rø sta å § 10-3(1) c)

Mellomsum:

"Tvilsame" røystesetlar totalt

Godkjende røystesetlar til  fordeling på dei  ulike vallistene
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Til fordeling i  C3.1d

Tal

184

184

184

Tal

O

O

0



C3 Fordeling av  røystesetlane  på dei  ulike vallistene

63,1  Valtingsrø ster fordelte  på dei  ulike svaralternativa

a b c d e

Valtings- Valtings— Valtings- Valtings— Totalt

røyster røyster røyster røyster

Frå Frå Frå særskilt Frå
førebels førebels omslag "tvilsame""

oppteljing oppteljing

hos hos røyste
valstyre  styra

Frå C2.1ftil Frå * Frå 02.2.39 til Frå 02.3h til
fordeling: fordeling: fordeling:

Svaralternativ: ° 184 0
+  Flora held fram som ei en kommune, a 2 366 121 2 487

+ Flora slår se  saman  med, b 1 O16 62 1 078

+ O

+ O

+ 0

+ O

SUM 3  382 0 183 O 3 565

*  = Talla frå førebels oppteljing hos røystestyra blir henta frå møtebøkene for røystestyra post 83.2.

C3.1.1 Kontroll  (Sett  X)

Sum c3.1a -erlik c2.1f  l———6l
Årsak til eventuell differanse:

[3 Sum 03.1c e-rlik 02.2.3 184
Årsak til eventuell differanse:

[] Sum C3.1d Eerlik 02.3h [:l
Årsak til eventuell differanse:

<Gå til neste  arkfane>
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D. Endeleg resultat

D1 Røystesetlar til endeleg oppteljing
Tal

a. Godk'ende rø stesetlar leverte på førehand  i  alt. Overført frå B3.1d 574

b. + Godkjende røystesetlar leverte på valtinget i alt. Overført frå 03.18 3 565

c.  = Mellomsum =  4  139

e.  -  Forkastings runn: sedtelen mangar offentle stem el § 10—3 1) a

Forkastin s runn: år ikke fram kva alternativ det "eld for§ 10—3(1)b)

h. -

i.  = Røystesetlar  til  endeleg oppteljing. Overførast  til  fordeling i  D2 4 139

D2  Resultat  frå endeleg oppteljing

DZ.1  Fordeling på  vallistene

Tal på rø stesetlar

a. Førehandsrø ster b. Valtin srø ster c. Røystetal

Svaralternativ tal tal totalt

a. 438 2 487 2  925

+ b, 136 1 078 1 214

+ 0

+ 0

574  + O  3  565 + 0

Kontrollsummar = Sum = 574 Sum  = 3  565 Sum = 4  139
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D2.1.1  Kontroll  (Sett  X)

D1.i er lik D2.1c

Eventuell årsak til differanse:

<Gå til neste arkfane>
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Valstyret sine merknader
I tillegg til dei 184 framande røystene mottok vi 14 som vi ikkje fann  i  manntalet. Dessevart sjekka

og dei viste seg å fordele seg slik: 9 stk hadde flytta innan kommunen og vart godkjent.  3  stk.
hadde ikkje budd lenge nok i Norge og var forkasta.  2  stk. hadde meldt flytting for seint i høve

skjeringsdatoen 01.02.2016. På førehandsrøystene var det 3 røystegjevingar frå personar som

ikkje vart funne i manntalet. Dette er personar som har budd og bur i Florø, og det betyr at dette var
ein sysemfeil. Alle  3  vart godkjende og er med i talet førehandsrøyster.

Underskrifter
(Leiar)

é  725%.

(Andrem  l  mer)

% oa
!..—— Lféfl/ ‘

Ø  Aaba-

/ o
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