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Opptelling av stemmesedler - valgting 

 
Saksopplysninger 
 
Valgstyre må ta stilling til hvilken opptellingsmåte som skal benyttes for valget, jf. valgloven 
§10-4. Opptellingsmåten bestemmer om resultatet skal presenteres samlet eller kretsvis.  
 
Prinsipper for opptelling av stemmesedler §10-4 

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. 

3. Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal stemmesedlene telles opp hver for seg. 
 Stemmesedlene kan telles opp samtidig, forutsatt at dette ikke fører til forsinkelse  
av valgoppgjøret ved fylkestingsvalget. 

4. Stemmesedler avgitt på forhånd og stemmesedler avgitt på valgtinget skal telles  
hver for seg. 

5. Stemmesedlene skal telles opp i to omganger, ved en foreløpig og en endelig  
opptelling. 

 
Kretsene 00 (utlandet/Svalbard) og krets 13 Junkerdal har under 100 navn i manntallet.  
 

 Stemmeberettigede 
Krets Menn Kvinner Totalt 
0000 Hele kommunen       8          2       10 
0001 Rognan                                             1157     1190   2347 
0006 Sundby                                             247       243     490 
0008 Røkland   441      394                          835 
0013 Junkerdal     36        29        65 
Total 1889    1858                       3747 

 
 



 
Vurdering 
 
Kommunen har tre valg med hensyn til opptellingsmåte:   
 
1. Sentral opptelling – samlet for alle kretser 
    Kun antall sedler i urna og antall kryss i manntall telles ute i det enkelte valglokale. Alle 
    stemmesedler telles opp sentralt samlet. 
    Valgresultatet oppgis samlet sett for kommunen på www.valgresultater.no.  
 
2. Sentral opptelling – fordelt på krets. 
    Kun antall sedler i urna og antall kryss i manntall telles ute i det enkelte valglokale. Alle 
    stemmesedler telles sentralt fordelt på de ulike kretsene. Valgresultatet oppgis for de ulike 
    kretsene på www.valgresultater.no.  
 
3. Lokal opptelling – fordelt på krets 
   Antall sedler i urna og antall kryss i manntall telles ute i det enkelte valglokale. Foreløpig        
   telling og partifordeling foregår manuelt i det enkelte valglokale. Endelig telling med bruk av     
   foregår sentralt fordelt på de ulike kretsene. Valgresultatet oppgis for de ulike kretsene på 
   www.valgresultater.no  
 
Særskilt opptelling av stemmesedler kan bare foretas dersom den delen eller de delene av 
manntallet opptellingen gjelder, inneholder minst 100 navn.  
Alternativ 3 er ikke alternativ siden krets 13 Junkerdal har mindre enn 100 personer. 
 
Stemmesedlene skal telles to ganger, ved en foreløpig og en endelig opptelling. Den foreløpige 
opptellingen skal være manuell. Dette er tatt inn i valgforskriftens § 37a. 
For Saltdal kommune har ikke dette noen praktisk betydning siden denne opptellingsmåten ble 
brukt i valget 2017.  
 
Dersom kommunen velger kretsvis opptelling så vil også valgresultatet offentliggjøres kretsvis, 
ikke bare for kommunen samlet sett slik det har vært tidligere år. 
 
Evalueringer som er gjort fra valget i 2017 tilsier ikke at det er nødvendig med endring i 
opptellingsmåte. Manuell telling gikk uten problemer, og maskinell telling-/skanning fungerte 
godt.  
 
På bakgrunn av tidligere år anbefaler rådmannen at alternativ 1. velges.  

Rådmannens innstilling:  
Saltdal kommune skal som opptellingsmåte ha sentral opptelling – samlet for alle kretser i 
kommunestyre og fylkestingsvalget 2019.  
Valgstyres behandling i møte den 26.03.2019: 

Det ble ikke fremmet endringsforslag.  

 

Enstemmig vedtak: 

Saltdal kommune skal som opptellingsmåte ha sentral opptelling – samlet for alle kretser i 
kommunestyre og fylkestingsvalget 2019. 
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