Trondheim kommune

Saksframlegg
Godkjenning av kommunestyrevalget 2011
Arkivsaksnr.: 11/42895
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Bystyret anser kommunestyrevalget 2011 som gyldig, og valget godkjennes.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Bakgrunn:
Kommunestyre- og fylkestingsvalget ble gjennomført 12.9.2011. Møtebok for valget ble godkjent
av valgstyret 14.9.2011.
Fakta:
Bystyret skal som første sak i det konstituerende møtet ta stilling til om kommunestyrevalget er
gyldig (kommuneloven § 17, 2. ledd og valgloven § 13-4, 1. ledd).
Kommunestyret skal kjenne kommunestyrevalget i kommunen ugyldig hvis det er begått feil som
antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å
rette (valgloven § 13-4, 3. ledd).
Når bystyret har avgjort om valget er gyldig, kan bystyret behandle øvrige saker i konstituerende
møte.
Om telleprosessen og valgresultatet:
Valgloven § 10 påbyr oss å telle alle avgitte stemmesedler to ganger, såkalt foreløpig og endelig
opptelling. I Trondheim telles sedlene maskinelt, bortsett fra foreløpig telling av valgtingssedlene,
som telles manuelt på stemmestedene umiddelbart etter at stemmegivningen er avsluttet.
Dersom det blir betydelig avvik mellom foreløpig og endelig telling, telles sedlene maskinelt en
ekstra gang. Som ”betydelig avvik” regnes ca 2-4 sedler, avhengig av kretsens størrelse.
Man skal imidlertid opp i veldig store avvik for at det skal ha innflytelse på mandatfordelingen.
Ved årets valg gikk sistemandatet til Arbeiderpartiet. Høyre manglet 24.641 listestemmer på å ta
dette mandatet, noe som tilsvarer ca 637 stemmesedler. Det er ikke oppdaget avvik i nærheten av
denne størrelsen.
Om fritak etter valget:
Det må foretas noen endringer på lista over valgte representanter og vararepresentanter.
Arbeiderpartiets medlem nr 5 Christopher Perreau er død. Venstres vararepresentant nr 1 Guri
Melby og Sosialistisk Venstrepartis vararepresentant nr 7 Linn Brodal har begge flyttet til Oslo og
er dermed ikke valgbare til bystyret.
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Valgoppgjørslista suppleres med opprykk. Revidert liste over bystyrets faste representanter og
vararepresentanter er vedlagt.
Konklusjon:
Det anbefales at valget godkjennes da det ikke er begått feil som antas å ha hatt innflytelse på
fordelingen av mandatene mellom listene.
Valgoppgjøret godkjennes med de endringer som framgår av saksframlegget.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 4.10.2011
Kari Aarnes
sekretariatsleder
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Liste over bystyrets faste representanter og vararepresentanter
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