
NÅR KLAGENE RENNER 

INN OG DET KJENNES 

SOM DU HAR FÅTT EN 

STEIN I HODET

A N N E  B R I T T  S Ø R E N G ,  P R O S J E K T L E D E R  F O R  

VA L G  I  G J Ø V I K  K O M M U N E  



Så galt kan det gå...



«Jeg har aldri følt med så 
ensom og forlatt på jobb» 
Sitat fra valgansvarlig som burde hatt juridisk 

embetseksamen med spesialfelt valgklagebehandling når 

saker til valgstyret skulle forberedes og valgstyremøter 

gjennomføres 



Hvordan gikk det på Gjøvik? 

• Omtelling gjennomført uten endring i 
mandatfordelingen 

• Velger trakk klagen– ingen behandling hos

KMD 

• Merknad fra KMD

– Godkjent legitimasjon med navn, fødselsdato og bilde 

– Kan ikke sannsynliggjøre at en velger ville stemt R 

• Kommunestyrevalget ble enstemming godkjent

– Borgerlig flertall med Sp (ordfører) og H (varaordfører)



Sammenfall av omstendigheter 

• Kommunestyret redusert fra 45 til 41 representanter 

• Klage fra velger som ikke fikk stemt 

• Krav om omtelling - avvik mellom foreløpig og endelig 
telling 

+ 1 til Arbeiderpartiet 

- 2 til Rødt 

• Det skilte under ei partistemme mellom siste mandat 
inn (A) og første mandat ut (R)

– R har slengerkongen 

– R er listestemmevinner/A er listestemmetaper 

• A mistet ordføreren etter 97 år. R mistet 
varaordføreren etter 4 år 



Heldigvis er det hjelp å få...

.

« Hei! Valgstyret i Gjøvik 
kommune har mottatt krav om 

omtelling på grunnlag av at 
det er svært jevnt om det siste 
mandatet i kommunestyret og 

at det er differanse mellom 
foreløpig og endelig telling. Jeg 

har noen spørsmål om det 
formelle rundt 

klagebehandling og ønsker 
derfor en samtale med en av 
juristene så snart som mulig 
slik at jeg får skrevet ferdig 

saken til valgstyret» 

«Takk for din henvendelse. 
Klagebehandling er omtalt 

omfattende i Valghåndboken 
under pkt 23, side 118-121. Har 

du spørsmål om 
klagebehandling utover det 

som omtales i Valghåndboken, 
kan du formulere disse skriftlig, 

så vil vi ta stilling til saken» 

Valgdirektoratet må være juridisk 
korrekte ved rådgivning. 

KMD er klageinstans og kan ikke 
gi så mange råd

www.lovdata.no

http://www.lovdata.no/


Hvem kan klage og hva kan man klage på? 

• Hva kan man klage over?  

– Forhold i forbindelse med forberedelsen og 
gjennomføringen av valget 

– Stemmerett og retten til å stemme 

• Hvem kan klage? 

– Manntallsførte i kommunen

– Ikke manntallsførte har klagerett om klagen gjelder 
stemmerett eller retten til å stemme 



Formkrav ved klagebehandling 

• Klagefrist 

– 7 dager etter valgdagen for generelle klager 

– 7 dager etter at kommunestyret har godkjent 
valgoppgjøret

• Krav om skriftlighet 

• Klagen sendes til 

– Valgstyret 

– Valgstyret eller fylkesvalgstyret 

• Klageinstans 

– KMD



Saksgang ved klager på forhold som ikke kan rettes 

1. Kopi av klage til KMD 

2. Orientering til kommunestyret 

3. Klagesaken behandles av valgstyret 

– Vurdere om feilen har hatt betydning for 
mandatfordelingen i kommunestyret 

4. Klagesaken oversendes KMD for behandling 

– Omvalg hvis feilen må antas å ha hatt betydning for 
mandatfordelingen

– Underretning til valgstyret dersom feilen ikke antas å ha 
hatt betydning for mandatfordelingen 

5. Saksdokumenter legges ved sak til nyvalgt 
kommunestyre om kontroll og godkjenning av valg 



Til læring (FØR) og læring (ETTER) man får/har fått en 
stein i hodet

Hvem jobber med valg? 

Hvordan sikres nødvendig 
kompetanse i alle ledd? 

Er rutiner skriftliggjort? 

Har man tilgang til støtte og 
veiledning? 



Til læring og ettertanke Forts.

• Hvordan sikrer vi korrekt telling? 

• Skal vi stole på manuell eller elektronisk telling?

• Er det mulig å få to like telleresultater? 

• Hva er akseptabelt avvik? 

• Hva er det KORREKTE telleresultatet? 

• Gjennomfører og forstår valgmedarbeidere manuell 
kontroll av mandatberegningen? 

• Hva kan vi forvente av valgstyret? 

• Brukes kommunens saksbehandlingssytem? 



Ønskeliste til Valgdirektoratet og KMD 

• Praktiske råd og veiledning  

• Webinar med tema klagebehandling 

• Sjekkliste ved klagebehandling 

• Legitimasjonsplikt for å sikre likebehandling og fjerne 
tvil 



Takk for meg og lykke til med videre 

valgjobbing! 

Anne Britt Søreng

Mail anne-britt.soreng@gjovik.kommune.no

Telefon 95 90 93 14 


