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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 ENDRING AV LOKALER FOR 
FORHÅNDSSTEMMEGIVNING PÅ HELSE- OG SOSIALINSTITUSJONER 

 

Arkivsaksnr.: 13/445  Arkiv: 011   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/13 Valgstyret 24.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forhåndsstemmegivning foregår på servicetorget fra og med mandag 12. august til 
og med fredag 6. september. 
 
Åpningstiden for stemmegivningen vil være kl. 09:00 – 15.30. 
I tillegg vil det være anledning til å avgi forhåndsstemme ved servicetorget lørdag 
3.september  

 
2. Forhåndsstemmegivning foregår på biblioteket fra og med mandag 19. august til og 

med fredag 6.september. 
 
Åpningstiden for stemmegivningen følger bibliotekets åpningstider. 

 

Innledning / bakgrunn 

I valgstyretmøte den 14. mai d.å., sak. 13/445, ble det vedtatt at forhåndsstemmegivning 
skulle foregå på følgende steder: 
 
Servicetorget 
Ringerike Bibliotek 
Rådhuset 
Nes, Sokna og Tyribo Omsorgssenter. 
 
Åpningstiden ved omsorgssentrene ble vedtatt redusert med en halv time pr. dag i forhold 
til tidligere, og oppstarten av forhåndsstemmeperioden med unntak av servicetorget ble 
utsatt til mandag 19. august. Dette for å kunne dekke opp med nok stemmemottakere i 
henhold til 
valglovens § 8-1, punkt 5 hvor det heter at det skal være minst to stemmemottakere til 
stede ved mottak av forhåndsstemmer. 
 
Vi har tolket denne lovendringen slik at det ville være nok å hente inn en person fra et 
tilstøtende rom, fra pleien, fra kjøkkenet etc. for å overvære mottaket av stemmeseddelen.   
På valgseminaret sist uke gjorde representanter fra departementet oppmerksom på at dette 
ikke var godt nok. Det skulle alltid være to personer tilstede til enhver tid i det rommet hvor 
urne og stempel var plassert slik det vil være på de ordinære valglokalene.  
Dette tilsier at det vil bli problematisk å gjennomføre forhåndsstemmegivning på alle de 
enhetene som tidligere vedtatt, og saken tas opp til ny behandling.  
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Beskrivelse av saken 
 
I henhold til valglovens § 8-1, pkt 5 skal det ved forhåndsstemmegivningen innenriks fra 10. 
august være minst to stemmemottakere til stede ved mottak av forhåndsstemmer. 
Departementet har videre presisert at med dette menes at det til enhver tid skal være to 
stemmemottakere tilstede i samme rommet hvor urne og stempel befinner seg. Det er ikke 
godt nok å tilkalle en stemmemottaker når selve forhåndsstemmegivningen skal skje. 
Ut fra de ressurser som er til rådighet vil det bli vanskelig å gjennomføre 
forhåndsstemmegivning på alle de stedene som tidligere er vedtatt. 
 
Forhåndsstemmegivningen i rådhuset foregår i området ved ekspedisjonen, og kravet til to 
stemmemottakere tilsier at to stykker må sitte i skranken.  Aktuelle stemmemottakere som 
kan anvendes til dette formålet, skal også være stemmemottakere ved trygdeboliger, 
sykehus og fengsel m.m. Det synes derfor vanskelig å beholde rådhuset som stemmemottak 
uten å engasjere eksterne medhjelpere. Det er også et faktum at rådhuset ikke er det 
stemmestedet hvor det har blitt avlagt flest stemmer.  
 
Når det gjelder omsorgssentrene har det vært planlagt å benytte ledelse, pleiere og andre 
aktuelle personer som kunne tilkalles når noen skulle avlegge stemme. Ut fra det 
foreliggende krav er dette nå ikke mulig, uten å engasjere en ekstern stemmemottaker på 
hvert av stedene. Stemme perioden vil også kunne avkortes til 14 dager med avslutning 
fredag den 30. august for å redusere kostnadene.  
 
Det er også et faktum at det ikke avlegges mange stemmer på disse stedene. 
Ved forrige valg ble det avlagt 106 stemmer på Tyribo, 94 på Sokna og 55 på Nes.  
Erfaringsmessig er en stor del av disse enten beboere eller ansatte.  Disse vil kunne avlegge 
stemme på omsorgssenteret uansett hvilket vedtak som blir gjort da det i henhold til 
valglovens § 8-3 2.ledd er bestemt at det skal forgå forhåndsstemmegivning på kommunens 
helse – og sosialinstitusjoner. Stemmegivningen vil da foregå på 1 eventuelt 2 dager. 
 
Biblioteket har ved tidligere valg vært det stemmestedet hvor flest personer har avlagt 
stemme. Ut fra dette faktum er det ønskelig å opprettholde dette som stemmested, men 
det er ikke mulig uten å engasjerer eksterne stemmemottakere. I utgangspunkt vil vi prøve å 
dekke opp behovet på biblioteket ved å rullere blant våre faste stemmemottakere, og 
engasjerer en eksternt som medhjelper hvis det er mulig. 
 
Servicetorget er tilstrekkelig bemannet og vil således være tilgjengelig under hele 
stemmeperioden. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Følgende vedtak ble fattet i valgstyrets møte 14. mai 2013: 

  
1. Forhåndsstemmegivningen foregår på servicetorget fra og med mandag 12. august 

til og med fredag 6. september. 
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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. 

 
Økonomiske forhold 
 
Vi ser at andre kommuner har samme utfordringen og har søkt etter stemmemottakere. 
Kongsberg kommune har tilbudt en lønn på kr. 200 pr. time.  En assistent lønn utgjør i dag 
ca. 180 kr. pr. time. Det synes kanskje naturlig at også vi må legge oss på kr. 200 pr. time for 
i det heletatt å få tak i personer hvis det skulle være aktuelt. 
 
For å holde oppe rådhuset som stemmested må vi engasjerer 1 person i 3 uker. Kostnad 
kr. 20.000 
 
For å holde omsorgssentrene oppe som stemmested i 14 dager vil det ha en merkostnad på 
kr. 36.000.   
 
Ved biblioteket vil vi få en merkostnad på kr. 23.000 hvis vi greier å rullere vårt eget 
mannskap med 1 person tilstede enhver tid. Må vi engasjere 2 stykker vil kostnaden bli det 
dobbelte. 
 
Disse merkostnadene ligger ikke inne i budsjettet. 

 
Rådmannens vurdering 
  
Den gang det ble vedtatt at kommunen skulle gå over til 1 dagers valg ble det samtidig 
åpnet fore flere forhåndsstemmesteder. Dette for å øke muligheten for å få stemt. Med to 
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dagers valg som nå er vedtatt vil behovet for økt tilgjengelighet for forhåndsstemmegivning 
være mye mindre. 
Med den bemanning av forhåndstemmestedene slik loven krever er rådmannen av den 
oppfatning at det ikke vil være mulig å holde disse stedene åpne uten å engasjere eksterne 
stemmemottakere slik det er påpekt i beskrivelsen av saken. Hvis samtlige stemmesteder 
opprettholdes slik som tidligere vedtatt vil det medføre en merkostnad på minimum kr. 
79.000.- som ikke ligger inne i budsjettet. 
 
Ut fra det faktum at det på enkelte av stemmestedene avgis få stemmegivninger, 
økonomiske hensyn og økt mulighet for å avgi stemme ved 2 dagers valg, vil rådmannen 
foreslå at antall forhåndstemmesteder reduseres. 
 
Med den korte avstanden det er mellom rådhuset og servicetorget vil rådmannen foreslå at 
det ikke opprettes forhåndsstemmemottak ved rådhuset. 
 
Likeledes foreslår rådmannen at det ikke opprettes faste forhåndsstemmemottak ved 
Tyribo, Sona og Nes omsorgssentre, men at det avholdes forhåndsstemmegivning ved disse 
stedene en eller to dager etter behov. Forslaget begrunnes ut fra få avlagte stemmer ved 
forrige valg og den merkostnad som vil påløpe.  
 
Biblioteket foreslås opprettholdt som stemmested ut ifra det store antall stemmegivninger 
som her har blitt avlagt ved tidligere valg.  Rådmannen vil tilstrebe å minske merkostnadene 
ved i størst mulig grad benytte egne ansatte. 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 10.06.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
 
Saksbehandler: Harald Lillo Pedersen 
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STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2013 OPPNEVNING AV MEDLEMMER OG 
VARAMEDLEMMER TIL STEMMESTYRENE 

 

Arkivsaksnr.: 13/2162  Arkiv: 011   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/13 Valgstyret 24.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag på medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene godkjennes. 

 
Beskrivelse av saken 
  
Dersom det skal foregå stemmegivning på flere steder i kommunen, leder et stemmestyre 
med minst tre medlemmer valgtinget på hvert sted(valglovens § 4-2). 
 
Nytt ved årets valg er at listekandidater til det enkelte valg ikke kan være medlem av 
stemmestyret og delta på valglokalet. Dette vil ikke være av stor betydning ved årets valg, 
men vil medføre store utskiftninger av stemmestyremedlemmer ved fylkestings- og 
kommunestyrevalget i 2015.  
Ved valget i 2015 er det dessuten forventet større bruk av elektroniske hjelpemidler ved 
blant annet avkryssing i manntallet.  Dette vil kreve en annen kompetanse i stemmestyrene 
enn det som har vært hittil. 
Valgsekretariatet ønsker å ligge i forkant av de behov som kommer ved neste valg, og har ut 
fra dette foreslått store utskiftninger i de enkelte stemmestyrene. Det er likevel prøvd å ta 
hensyn til erfaring, slik at vi har fått en lett blanding av nytt og gammelt. 

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er enig i valgsekretariatets beskrivelse og vil forslå at de nye stemmestyrene 
godkjennes. 

 
Vedlegg 
Liste over medlemmer og varamedlemmer til stemmestyrene. 
 
 
 Ringerike kommune, 12.06.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
Saksbehandler: Harald Lillo Pedersen 
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FORHÅNDSSTEMMEGIVING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLER OG KUBEN  

 

Arkivsaksnr.: 13/1948  Arkiv: 011   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/13 Valgstyret 24.06.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det avholdes ikke forhåndsstemmegivning på Ringerike videregående skole, Hønefoss 
videregående skole eller Kuben kjøpesenter. 
 

Beskrivelse av saken 
  
I brev av 14. mars d.å. har Buskerud fylkeskommune som skoleeier stilt seg positivt til at de 
videregående skolene kan bli benyttet som lokaler til forhåndsstemmegivning under 
forutsetning av at kommunene der skolene er plassert, påtar seg ansvaret for 
gjennomføringen. 
 
I valgstyrets møte 14. mai d.å. ble valgsekretariatet bedt om å utrede mulighetene for 
forhåndsstemmegivning på de videregående skolene i kommunen samt ved Kuben 
kjøpesenter. 
 
I henhold til valglovens § 8-5 nr. 5 skal det fra 10. august være minst to stemmemottakere til 
stede ved mottak av forhåndsstemmer. Dette innebærer at det ved hvert 
forhåndsstemmested må minst oppnevnes tre personer.  Opprettelse av 
forhåndsstemmemottak på de omtalte stedene vil ut fra dette kreve forholdvis store 
personellressurser. Likeledes vil det  kreve en god del ressurser innenfor IKT, i og med at 
forhåndsstemmegivningen skal skje ved elektronisk avkryssing og stemmeseddelen skal 
legges rett i urnen. Det vil således være viktig å ha nettilgang til valgsystemet på disse 
stedene til enhver tid. 
 
På Kuben kjøpesenter vil det ikke være ledige lokaler som kan benyttes til slik 
forhåndsstemmegivning, og det vil således være behov for å bygge opp en midlertidig 
løsning i ett av fellesarealene i senteret. Dette vil igjen medføre økte utgifter som ikke er 
lagt inn i budsjettet. Skal man også følge senterets åpningstider i størst mulig grad vil det 
kreves to forhåndsstemmelag. 
 

Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen er i utgangspunkt enig med fylkesmannen at det å kunne forhåndsstemme på 
skolen vil for mange av de yngre elevene være en enkel og tidsbesparende måte å få 
forhåndsstemt på, og ville forhåpentligvis kunne bidra til økt valgdeltagelse blant unge 
velgere. 
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På den annen side ligger to av våre ordinære forhåndsstemmelokaler så nære skolene at det 
skulle ligge vel til rette for at elevene lett kan stemme ved disse lokalene.  I og med denne 
nærheten er rådmannen av den oppfatning at andre tiltak som f.eks. informasjon om hvor 
en kan forhåndsstemme, og fri en time for å gjennomføre handlingen, kan være vel så 
positivt. Rådmannen vil derfor be valgsekretariatet ta kontakt med den enkelte skole med 
tanke på slike tiltak. 
 
Belastningen på stemmemottakerne vil være meget stor i og med at det også skal avholdes 
slik stemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med tilliggende trygde- og 
omsorgsboliger i det samme tidsrommet.  Det kan således ikke sees bort ifra at det må leies 
inn ekstra mannskaper til dette tiltaket for at forhåndsstemmegivningen ikke skal gå for mye 
utover den ordinære driften. 
 
Etter rådmannens oppfatning vil en forhåndsstemmegivning på Kuben ha vært et 
spennende tiltak med tanke på økt valgdeltagelse. Tiltaket vil på den annen side få 
betydelige økonomiske konsekvenser i form av oppbygging av stemmelokale og bruk av 
innleide stemmemottakere. Et slikt tiltak må også planlegges i god tid. 
 
Etter en totalvurdering finner rådmannen ikke å anbefale at det opprettes 
forhåndsstemmemottak ved de videregående skolene og Kuben kjøpesenter. 
 

 
 
 
 Ringerike kommune, 28.05.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Harald Lillo Pedersen 
 
Saksbehandler: Harald Lillo Pedersen 
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