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Ringerike kommune, 22.04.2013

KJELL B. HANSEN
LEDER

STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013. LOKALER FOR
FORHÅNDSSTEMMEGIVING.
Arkivsaksnr.: 13/442

Saksnr.:
1/13

Arkiv: 011

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
29.04.2013

Forslag til vedtak:
1. Det avholdes forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med
tilliggende trygde- og omsorgsboliger.
2. Det avholdes forhåndsstemmegivning på følgende trygdeboliger:
Maltkleiva
Hallingby
Krokenveien
Heradsbygda
Fossetorget
Det avholdes forhåndsstemmegivning på Ringerike Sykehus, Ringerike fengsel og Hønen
gård (Norges Blindeforbund), samt Heggen skole.

Beskrivelse av saken
I henhold til valglovens § 8-3 2. ledd skal det foregå forhåndsstemmegivning på kommunens
helse- og sosialinstitusjoner, og der valgstyrets ellers beslutter at det skal mottas
forhåndsstemmer.
Ved stemmemottak på helse- og sosialinstitusjoner kan stemmer også mottas hjemme hos
personer som oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar tilknytning til
institusjonen, jf. valgforskriftens § 25.
Valgstyret ønsker har varslet at de ønsker at det skal avholdes forhåndsstemmegivning på
Heggen skole en ettermiddag. Dette fordi Heggen krets er besluttet nedlagt.
Valgstyret skal kunngjøre tid og sted.

Rådmannens vurdering
Rådmannen vil foreslå at det avholdes forhåndsstemmegivning i de trygde- og
omsorgsboligene som ligger i umiddelbar tilknytning til en institusjon samtidig med
forhåndsstemmegivningen ved institusjonen.
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Sak 1/13

Rådmannen finner det uheldig å gjøre forskjell på de ovennevnte trygde- og
omsorgsboligene, og de som ikke ligger i umiddelbar tilknytning til en institusjon.
Rådmannen vil derfor også foreslå at det avholdes forhåndsstemmegivning på følgende
trygde- og omsorgsboliger:
Sokna, Maltkleiva, Hallingby, Krokenveien, Heradsbygda og Fossetorget.
I tillegg vil rådmannen foreslå at det avholdes forhåndsstemmegivning på Ringerike
Sykehus, Ringerike kretsfengsel og Hønen gård (Norges Blindeforbund), samt at det
avholdes det forhåndsstemmegivning ved Heggen skole en ettermiddag i løpet av
forhåndsstemmeperioden.
Tid for forhåndsstemmegivningen avtales med den enkelte institusjon og stemmested, og
kunngjøres ved oppslag og informasjon på det enkelte sted.

Ringerike kommune, 1.2.2013

Wenche Grinderud
rådmann
støtteenhetslederleder: Harald Lillo Pedersen
saksbehandler: Kari Véien Denné
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013. FASTSETTELSE AV FRIST
FOR Å SØKE OM AMBULERENDE STEMMEGIVING.
Arkivsaksnr.: 13/443

Saksnr.:
2/13

Arkiv: 011

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
29.04.2013

Forslag til vedtak:
Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til
torsdag 5. september klokken 15:00.

Beskrivelse av saken
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn
av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme på de steder som valgstyret har
bestemt, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.
Valgstyret fastsetter selv fristen for når søknaden må være kommet inn til kommunen.
Fristen må fastsettes til et tidspunkt innenfor perioden mellom tirsdag og fredag siste uke
før valget. Søknadsfristen skal kunngjøres, jf. valglovens § 8-3 6.ledd

Rådmannens vurdering
Rådmannen foreslår at søknadsfristen settes til torsdag 5. september klokken 15:00.

Ringerike kommune, 1.2.2013
Wenche Grinderud
rådmann
virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen
saksbehandler: Kari Véien Denné
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013.
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING PÅ HELSE- OG SOSIALINSTITUSJONER
Arkivsaksnr.: 13/445

Saksnr.:
3/13

Arkiv: 011

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
29.04.2013

Forslag til vedtak:
1. Forhåndsstemmegivningen foregår på servicetorget fra og med mandag 12. august
til og med fredag 6. september.
Forhåndsstemmegivning fra og med mandag 19. august til og med fredag 6.
september foregår på:
Ringerike Bibliotek
Nes Omsorgssenter
Rådhuset
Sokna Omsorgssenter
Tyribo Omsorgssenter
2. Åpningstiden for forhåndsstemmegivningen vil være kl. 09:00 – 15.30 på
servicetorget og rådhuset.
Åpningstidene på Nes omsorgssenter, Sokna omsorgssenter og Tyribo
omsorgssenter vil være fra klokken 09:00 – 15:00.
Åpningstid for forhåndsstemmegivning på biblioteket følger bibliotekets
åpningstider.
I tillegg skal det være anledning til å avgi forhåndsstemme ved Ringerike bibliotek og
servicetorget lørdag 3.september kl. 10:00 - 14:00.

Beskrivelse av saken
Kommunene har ansvaret for gjennomføringen av forhåndsstemmegivningen.
Forhåndsstemmegivningen skal foregå på helse- og sosialinstitusjoner (egen sak), og på de
steder valgstyret ellers beslutter, jf. valglovens § 8-3 2. ledd.
Valgloven er endret og det kreves nå at det må være to forhåndsstemmemottakere tilstede
når en velger avlegger forhåndsstemme.
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Sak 3/13
Dette innebærer at man ved hvert forhåndsstemmested må oppnevne minst tre personer
som kan motta forhåndsstemmer.
På omsorgssentrene er dette en utfordring, da man kun har en merkantil person tilsatt ved
det enkelte sted.
For å klare lovens krav er derfor åpningstiden ved omsorgssentrene redusert med en halv
time og man utsetter oppstarten av forhåndsstemmeperioden til mandag 19. august.
Utsettelse av oppstart er for å sikre at ferie blant merkantilt personale er avviklet.

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at man fortsatt kan avlegge forhåndsstemme ved omsorgssentrene.
Forutsetningen for å kunne avvikle forhåndsstemmegivning ved omsorgssentrene er at man
tilpasser oppstart og åpningstider, slik at lovens krav til antall forhåndsstemmemottakere
overholdes.
Erfaringer fra tidligere valg viser at det også er mange som avlegger forhåndsstemme nest
siste lørdag før valgdagen. Rådmannen anbefaler derfor at man fortsatt tilbyr
forhåndsstemmegivning ved servicetorget og biblioteket lørdag 3. september.

Ringerike kommune, 22.4.2013.

Wenche Grinderud
rådmann
støtteenhetsleder: Harald Lillo Pedersen
saksbehandler: Kari Véien Denné
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 DELEGASJON ETTER
KOMMUNELOVEN
Arkivsaksnr.: 13/446

Saksnr.:
4/13

Arkiv: 011

Utvalg
Valgstyret

Møtedato
29.04.2013

Forslag til vedtak:
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av Stortings- og
sametingsvalget 2013, samt ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er nødvendig for en
effektiv saksbehandling og gjennomføring av valget.

Beskrivelse av saken
Kommunelovens bestemmelser om delegering av myndighet kommer til anvendelse.
Delegeringsadgangen omfatter enkelt saker eller typer saker som ikke er av prinsipiell
betydning, jf. kommuneloven § 10 nr 4 og § 23 nr 4.
Ved tidligere valg er denne myndighet overdratt til valgstyrets sekretariat.
Sekretariatet består av følgende personer:
Harald Lillo Pedersen (leder)
Torkjell Dahl (IT)
Vidar Moholdt
Geir Johansen
Evi Mathilassi Lien
Kari Véien Denné

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at valgstyrets sekretariat gis fullmakt til å forestå den praktiske
avviklingen og ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Ringerike kommune, 1.2.2013
Wenche Grinderud
rådmann
støtteenhetsleder: Harald Lillo Pedersen
saksbehandler: Kari Véien Denné
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