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Vedrørende forventet avvik mellom kryss i manntall og stemmesedler i urner

Det er pr. 24.08.21 avgitt over 12 000 forhåndsstemmer til årets Stortingsvalg i Bærum
kommune. Kommunen har etablert syv forskjellige forhåndsstemmemottak som er i full
drift.
På vanlig måte har valgorganisasjonen vært rundt på mottakene og bistått ved tømming av
fulle valgurner. Avgitte stemmer er hentet inn til sentralt lager.
Ved tømming og innlåsing av avgitte stemmer oppdager valgorganisasjonen at det ser ut til
å være ganske mange velgere som har lagt mer enn én stemme i urnene.
Konkret viser dette seg ved at man ser at en velger som ønsker å stemme på parti «A», har
lagt flere stemmesedler tilhørende parti «A» pent brettet i hverandre slik at det ser ut som
én stemmeseddel.
Hvis stemmemottaker ikke oppdager dette, blir konsekvensen at vedkommende velger får
lagt flere stemmesedler i urnen. Stemmemottakerne gis opplæring i forhold til at man skal
se etter denne typen forsøk på å levere flere sedler. Samtidig vet vi av erfaring at ikke alle
slike forsøk oppdages. Det er vanskelig å fullt ut forene en god kontroll av antall sedler
med føringene fra valgmyndighetene om at stemmemottaker som stempler seddelen ideelt
sett ikke skal være i direkte fysisk kontakt med velgerens stemmeseddel.
Det er viktig å understreke at dette ikke betyr at den aktuelle velgeren får avgitt flere
tellende stemmer. Velgeren får bare avgitt én tellende stemme, da det kun er den ytterste
stemmeseddelen som får stempel utenpå og dermed blir gyldig.
Konsekvensen av denne praksisen blir imidlertid at vi ved valgoppgjøret får et avvik
mellom antall registrerte kryss i manntall (velgere som har avgitt stemme) og antall
faktiske stemmesedler mottatt i urnene.
Avviket har en naturlig forklaring, og som nevnt vil disse stemmene mangle stempel og av
den grunn bli forkastet. Det er likevel uheldig med slike avvik, og viktig å dokumentere at
vi er klar over at de vil forekomme. Valgorganisasjonen har i dag i tillegg innskjerpet
overfor alle forhåndsstemmemottakerne at man så godt som mulig må forsøke å påse at
ikke den enkelte velger leverer mer enn én stemmeseddel. Liknende budskap vil bli
gjentatt på opplæringen for medarbeidere som skal jobbe på valgdagen.

Med hilsen
Eirik Lindstrøm
kontorsjef

