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Forslag til vedtak
1.

Stortingsvalget 2017 planlegges og gjennomføres så langt det passer etter samme prosedyre
som ved stortingsvalget i 2013.

2.

Det oppnevnes et arbeidsutvalg med følgende medlemmer:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Fylkesvalgstyrets leder og arbeidsutvalget gis fullmakt til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i
typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning

3.

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å treffe avgjørelser i kurante løpende saker/saker uten
prinsipiell betydning.

4.

Til valglokalene og til forhåndsstemmegivningen produseres stemmesedler i et antall
tilsvarende antallet fra 2013, justert for endring i antall stemmeberettigede og i samsvar med
tilbakemeldinger fra valgstyrene.

5.

Fylkesvalgstyret dekker utgifter til trykking av inntil 100.000 stemmesedler av hver valgliste til
bruk i valgkampen.

6.

Fylkesvalgstyret dekker utgifter til trykking av 500 stemmeseddelsett til hver av skolene til
bruk i skolevalget.

Om saken
Dato for stortingsvalget 2017 er mandag 11. september. Kommunene kan også holde valg
søndag 10. september. Forhåndsstemmegivningen innenriks starter 10. august og avsluttes
senest 8. september. I tillegg er det mulig å avgi tidligstemme i perioden 1. juli – 9. august.
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Partienes frist for innlevering av listeforslag er kl. 12 den 31. mars 2017 (etter valgloven § 6-1
nr. 1.).
Fylkesvalgstyrets oppgaver - foreløpig møteplan
Fylkesvalgstyrets hovedoppgaver ved stortingsvalg er å:
 kontrollere og godkjenne innleverte listeforslag.
 sørge for at det blir produsert og distribuert stemmesedler i tilstrekkelig antall til de
kommunale valgstyrene.
 kontrollere kommunenes gjennomføring av valget, bl.a. ved å kontrolltelle stemmesedlene.
 foreta valgoppgjør og kandidatkåring.
Følgende møteplan er vedtatt for fylkesvalgstyret:
12.12.2016
15.05.2017
18.09.2017

sak 1 Forberedelse og gjennomføring av valget
sak 2 Godkjenning av valglister
sak 3 Valgoppgjør - mandatfordeling og kandidatkåring

Det kan oppstå behov for å endre antallet møter, møtedatoer m.m. i løpet av valgåret.
Fullmakter

Fylkesvalgstyret er et fast utvalg etter kommunelovens § 10. Fylkesvalgstyret kan gi lederen
eller et arbeidsutvalg myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er
av prinsipiell betydning, jamfør kommuneloven § 10 nr. 4. Videre har fylkesvalgstyret mulighet
til å gi fylkesrådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke
er av prinsipiell betydning, jamfør kommuneloven § 23 nr. 4.
Fylkesrådmannen anbefaler at fylkeskommunen ved stortingsvalget i 2017, så langt det passer,
følger samme prosedyre som ved stortingsvalget i 2013. Fylkesvalgstyret bør oppnevne et
arbeidsutvalg, og leder og arbeidsutvalget bør få myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller
i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Fylkesrådmannen forutsetter at ikke-prinsipielle saker og oppgaver av mer praktisk art (løpende
kontakt med partier, listekandidater og kommunale valgstyrer, produksjon og distribusjon av
stemmesedler m.m.) håndteres administrativt. Saker som ikke kan avgjøres av fylkesrådmannen,
men som ikke er av prinsipiell betydning, legges frem for fylkesvalgstyrets leder eller
arbeidsutvalget.
Trykking av stemmesedler

Fylkesvalgstyret skal sørge for at det blir trykket et tilstrekkelig antall stemmesedler av alle
godkjente valglister i fylket til bruk for velgerne i valglokalene og til forhåndsstemmegivningen. I tillegg skal det trykkes stemmesedler til skolevalgene ved de videregående skolene
og til de politiske partiene til bruk i valgkampen.
Til stortingsvalget i 2013 ble det trykket drøyt 5,1 millioner stemmesedler (fordelt på 17
valglister).
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Stemmesedler til valgstyrene og til skolevalgene
Det var 394.439 stemmeberettigede til stortingsvalget i Akershus i 2013 og valgdeltakelsen var
på 81,7 %. Til forhånds- og valgtingsstemmegivningen ble det trykket følgende antall
stemmesedler:

Fylkesrådmannen kjenner ikke til antall stemmeberettigede i Akershus på dette tidspunkt.
Antallet blir først tilgjengelig for fylkeskommunen når tilgangen til det elektroniske
valgadministrative systemet (EVA) gis i januar. Ved valget i 2009 var det ca. 375000
stemmeberettigede. Ved valget i 2013 var det ca. 394000 stemmeberettigede. Legger vi samme
vekst til grunn er det ca. 414000 stemmeberettigede i Akershus ved valget i 2017.
Fylkesrådmannen anbefaler at det produseres stemmesedler i tilsvarende antall som i 2013,
justert for endringer i antall stemmeberettigede og i samsvar med tilbakemeldinger fra
kommunene.
De videregående skolene og folkehøgskolene i Akershus holder skolevalg ved skoleårets start i
slutten av august. Fylkesvalgstyret har tidligere trykket 500 stemmesedler av hvert partis
valgliste til hver skole, og dekket utgiftene til dette. Fylkesrådmannen anbefaler at det
produseres stemmesedler til skolevalgene i samme antall som tidligere.
Stemmesedler til partiene
Av valgforskriften § 21 framgår det at den tillitsvalgte for den enkelte valgliste for egen regning
kan kreve å få det antall stemmesedler vedkommende ønsker.
Fylkeskommunen har ved de siste valgene dekket utgiftene til trykking og distribusjon (en
adresse pr. parti) av inntil 100.000 stemmesedler av alle valglistene. Fylkesrådmannen foreslår
samme praksis ved årets valg.
Maskinell opptelling av stemmesedler – samarbeid med Asker kommune

Fylkesvalgstyrets kontrolltelling av stemmesedler har fra og med stortingsvalget i 2003 blitt
gjennomført ved hjelp av optiske lesere (skannere). Kontrolltellingen foregikk i samarbeid med
kommunene Asker, Bærum og Skedsmo i 2003. Fra og med valget i 2005 har kontrolltellingen
foregått i samarbeid med Asker kommune. Kontrolltellingen har foregått i kommunens lokaler
med skannere betjent av kommunens personell, men under oppsyn av fylkeskommunens
representanter. Samarbeidet blir videreført ved neste års valg.

Oslo, 24.11.2016
Tron Bamrud
fylkesrådmann
Saksbehandler: Trude Remme
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