Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

033
2013/1654 -22444/2016
Camilla Erland Aarnes
30.05.2016

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra folkeavstemning om
kommunesammenslåing
Utv.saksnr
9/16

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
06.06.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner valgresultatet fra folkeavstemning om kommunesammenslåing.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 18.02.16 (PS 11/16) følgende:
Alternativ 1
Søgne kommune skal avholde en folkeavstemning om kommunestruktur – med utgangspunkt i følgende
alternativer:
K1 (Søgne kommune forblir selvstendig kommune)
K2 (Søgne kommune slås sammen med Songdalen kommune)
K5 (Søgne kommune slås sammen med følgende kommuner: Songdalen, Kristiansand, Birkenes og
Lillesand).
Folkeavstemningen skal være rådgivende men innbyggernes råd skal ved høy valgdeltakelse, veie tungt.
Innbyggere fra og med fylte 16 år i kalenderåret er stemmeberettiget.

Kommunestyret ber rådmannen snarest mulig om å kalle inn valgstyret til møte for å planlegge
folkeavstemningen.
Avstemningen bør skje snarest mulig etter at forhandlingene med K2 og K5 er avsluttet, og datoen for
folkeavstemningen må koordineres og sammenfalle med gjennomføringen i de andre K5-kommunene.

Vi viser også til vedtak i kommunestyret 17.03.16 (PS 19/16) der gjennomføringen av
folkeavstemningen delegeres til valgstyret.
1. Valgdato settes til mandag 6. juni 2016
2. Folkeregistrerte innbyggere pr 31.03.16 kan stemme, og gjelder personer født fra 01.01.2000.
3. Kommunestyret legger valglovens prinsipper for gjennomføring av rådgivende
folkeavstemning til grunn, så langt de passer
4. Gjennomføringen av folkeavstemningen delegeres til valgstyret.

Saksutredning:
Det er oppnevnt et eget tellekorps som teller stemmene som mottas i folkeavstemningen.
I forbindelse med tellingen kan det dukke opp tvilsomme stemmer. Dette kan være stemmer
med følgende feil:
- Mangler stempel
- Man kan ikke se hva velger har ment
- Velger står ikke i manntallet
- Andre grunner
Det vil være valgstyrets oppgave å behandle disse stemmene og vurdere om de skal forkastes
eller godkjennes.
Dersom stemmene godkjennes, vil de komme med på den endelige tellingen.
Når det endelige valgresultatet foreligger må valgstyret godkjenne valgresultatet ved å signere
protokollen.
Protokollen inneholder følgende:
- Kontroll av antall mottatte stemmer opp mot antall kryss i manntallet
- Foreløpig telling
- Behandling av tvilsomme stemmer
- Endelig telling
- Begrunnelse dersom det er avvik mellom antall mottatte stemmer og antall kryss i
manntallet

Vedlegg
1 Rutine for telling og behandling av forhåndsstemmer og valgtingstemmer

Rutiner for telling og behandling av forhåndsstemmer og
valgtingsstemmer
Eget tellelag:
Tormod Dalane,
Ada Elise Quale Nygård,
Randi Jortveit
Bente Steinstad,
Jan Frederik Haugland
Kenneth Fedog.

Sted:
Dato:
Tidspunkt:

Nygård skole, bomberommet
Mandag 06.06.16
kl. 10.00

Telling og behandling av forhåndsstemmer (FS)
Forhåndsstemmegivning gjennomføres i perioden 09.05.16 tom. 03.06.16.
Frist for å sende inn utenriksstemmer vil være fredag 27. mai. Dette for å være sikre på at alle
stemmene mottas før valgdagen 06.06.16, og sikre at resultatet blir klart så tidlig som mulig.
Forhåndsstemmer legges i egen urne.
Utenriks stemmegivning:
Stemmegivningen er sjekket mot manntallet og avkrysset.
Tellelaget åpner konvoluttene og stemmesedlene legges i en bunke og konvoluttene i en
annen bunke.
Ustemplede stemmesedler må stemples.
Stemmesedlene telles sammen med de andre forhåndsstemmene.

Valgstyrets sekretær leverer forseglede urner med forhåndsstemmer til tellelaget.
Forseglingen åpnes og stemmesedlene er klare for skanning.
Foreløpig opptelling
Stemmesedlene skannes. For at stemmestyret skal slippe å telle antall stemmesedler i urnene,
må resultatet fra den Foreløpige opptellingen inkl. tvilsomme og blanke stemmesedler
protokollføres. Det totale antallet stemmesedler skal avstemmes mot antall kryss i manntallet
fra forhåndsstemmegivningen.
Ved avvik må årsaken forklares.
Endelig opptelling - Forhåndsstemmer
De godkjente stemmesedlene skannes på nytt etter at Foreløpig opptelling er ferdig.
Det vil være en egen tellekategori for forhåndsstemmer.

Telling og behandling av valgtingstemmer (VS)
Stemmesedlene ligger i forseglede plastsekker (fra urnetømming). Forseglingen åpnes og
stemmesedlene er klare for skanning.
Foreløpig opptelling
Stemmesedlene skannes.
For at stemmestyret skal slippe å telle antall stemmesedler i urnene, må resultatet fra den
foreløpige opptellingen inkl. tvilsomme og blanke stemmesedler protokollføres. Det totale
antallet stemmesedler skal avstemmes mot antall kryss i manntallet på valgdagen. Ved avvik
må årsaken forklares.
Endelig opptelling
Godkjente stemmesedler skannes på nytt når «Foreløpig opptelling» er ferdig.
Stemmegivninger i særskilt omslag - VS (velgere som ikke står i manntallet eller var
forhåndsavkrysset)
Stemmegivningene sjekkes ut mot manntallet.
Dersom noen ikke står i manntallet, vil tellelaget ha tilgang til folkeregisteret, og kan sjekke
opplysningene og godkjenne stemmegivningen. Godkjente stemmesedler skannes sammen
med de ordinære valgtingsstemmene.
Stemmene til velgere som ikke står i manntallet per 31.03.16 og velgere som har
forhåndsstemt vil bli forkastet.

Generelt
Tvilsomme stemmesedler
Tvilsomme stemmesedler skannes sammen med de ordinære i den foreløpige tellingen.
I verifiseringen på den endelige opptellingen blir disse forkastet eller godkjent.
Man bør ved tolkningen legge vekt på velgers vilje. Eks. at man har skrevet tall eller andre
tegn i stedet for kryss (ved en enkel stemmeseddel med tre alternativer).
NB! Forkastede stemmesedler skal oppbevares i egen eske og behandles i valgstyret.
Antallet protokollføres.
Blanke stemmesedler
Blanke stemmesedler skannes sammen med de ordinære i den foreløpige tellingen.
Antallet blanke stemmesedler telles og protokollføres.
Det må fysisk finnes en stemplet seddel for at denne kan regnes som en blank stemme.
Protokoll
Protokollen underskrives av valgstyrets sekretær og medlemmene av valgstyret.

