REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING OG OPPTELLING AV RÅDGIVENDE
FOLKEAVSTEMNING OM KOMMUNESTRUKTUR I DØNNA KOMMUNE 14.
SEPTEMBER 2015
Vedtatt av valgstyret 25.8.2015
Til grunn for reglementet gjelder følgende forhold som allerede er vedtatt av kommunestyret i
sak 28/15.


Stemmeberettigede er de som har stemmerett ved kommunevalget.



Forhåndsstemming kan kun skje i den ordinære forhåndsstemmeperioden for
kommunevalget.



Det skal være tre alternativer å stemme over:
o JA til kommunesammenslåing
o NEI til kommunesammenslåing
o Blank stemmeseddel



Valgstyret gis oppgaven med å gjennomføre den rådgivende folkeavstemningen.

§ 1 Protokoll
Det skal føres egen protokoll for rådgivende folkeavstemning. Valgprotokollen skal skrives
etter malen som er vedlagt dette reglementet.

§ 2 Stemmekretser og lokaler
Rådgivende folkeavstemning gjennomføres sammen med kommunestyrevalg og det benyttes
samme avkrysning i manntallet.

§ 3 Prøving og opptelling av stemmesedler
Forhåndsstemmer og valgtingsstemmer skal telles hver for seg og registreres i protokollen i
kolonne I og II.
Antall forkastede stemmesedler skal registreres etter forkastelsesgrunn.
Stemmesedler uten stempel skal forkastes.
Stemmesedler der det ikke fremkommer hvilket valg det gjelder skal forkastes.
Stemmesedler der det er uklart hva velgeren har stemt på skal forkastes, det gjelder f.eks hvis
det ikke er krysset av for noen av alternativene eller det er krysset av for flere alternativer.
Forhåndsstemmer til rådgivende folkeavstemning ligger i den samme konvolutten som
forhåndsstemmer til kommunestyre- og fylkestingsvalget (stemmer fra andre kommuner og
beredskapsstemmer). Det samme gjelder valgtingsstemmer som er lagt i særskilt omslag. Ved

åpningen av stemmeseddelkonvoluttene, må antallet stemmesedler til rådgivende
folkeavstemning registreres.
Antallet stemmesedler som her skal registreres er det samme som antall godkjente
stemmegivninger. Dette innebærer at dersom det i en forhåndsstemmegivning (eller i en
valgtingsstemmegivning som er lagt i særskilt omslag) ligger to ulike stemmesedler til
rådgivende folkeavstemning, skal disse hektes sammen. De skal bare registreres som én
stemmeseddel i protokollen. Ved prøvingen av stemmesedlene skal de forkastes. De skal da
registreres som én forkastet stemmeseddel, ikke som to, under forkastelsesgrunnene. Dersom
det ligger to like stemmesedler i stemmeseddelkonvolutten, kan den ene legges til side med en
gang. Denne trenger ikke registreres.

§ 4 Valgdeltagelse
Valgstyret skal protokollere velgeroppslutningen ved den rådgivende folkeavstemningen. Ved
den prosentvise beregningen av valgdeltakelsen skal en ta med både godkjente, blanke og
forkastede stemmesedler.

§ 5 Uklarheter/spørsmål
Dersom det oppstår spørsmål som ikke er avklart i dette reglementet vil valgstyret avgjøre
dette gjennom en analogisk tolkning av bestemmelsene som gjelder for kommunestyrevalg.

§ 6 Underskrifter
Når valgoppgjøret er avsluttet og alle poster er fylt ut, skal valgprotokollen dateres og
underskrives av valgstyrets leder og medlemmene.

Rådgivende folkeavstemning kommunestruktur
Valgprotokoll for valgstyret
År: 2015

Kommune: Dønna
Fylke: Nordland

POST 1 PRØVING OG OPPTELLING AV STEMMESEDLER
Forhåndsstemmer
kol I
a

Antall stemmesedler avgitt

b

-

Forkastet fordi stemmeseddelen mangler off. stempel

c

-

Forkastet fordi det ikke fremgår hvilket valg seddelen gjelder

d

-

Forkastet fordi det ikke fremgår hva velgeren har stemt på (f.eks
ikke krysset av på alternativ, eller krysset av på flere
alternativerer)

e

= Godkjente stemmesedler

f

Totalt antall godkjente stemmesedler til fordeling i 2.1.

Post 2 VALGOPPGJØR
Post 2.1 Resultat av opptellingen – foreløpig opptelling
Første opptelling av stemmene fordelte seg slik:
Alternativ
JA til kommunesammenslåing
+
NEI til
kommunesammenslåing
+
=

Valgtingsstemmer
kol II

Blank stemmeseddel
Sum fordelte stemmer

Antall

=

Post 2.2 Resultat av opptellingen – endelig opptelling
Andre opptelling av stemmene fordelte seg slik:
Alternativ

Antall

JA til kommunesammenslåing
+
NEI til
kommunesammenslåing
+
=

Blank stemmeseddel
Sum fordelte stemmer

POST 3 VALGDELTAKELSE
Valgdeltakelsen i den rådgivende folkeavstemningen var
(Antall godkjente stemmesedler delt på antall stemmeberettigede)

POST 4 UNDERSKRIFTER

Dato:

(Leder i valgstyret)

(Øvrige medlemmer)

Mal – møtebok for rådgivende folkeavstemning vedtatt av valgstyret 25.08.2015

%

