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Beskrivelse av saken 
 
Bemanning/stemmekretser/stemmesteder  
Pr. dato er ikke dato for det kommende Kommunestyre- og fylkestingsvalg bestemt. 
Dato antas å bli søndag 13. og mandag 14. september 2015.  
Vi står ovenfor en del nye utfordringer ved det kommende valget. 
Dette dreier seg spesielt om bemanning. 
Fra og med forrige valg ble det lovbestemt at listekandidater ikke kan oppnevnes som 
valgmedarbeidere eller stemmestyremedlemmer.  
Ingen listekandidater har lov til å oppholde seg/arbeide i valglokalene på valgdagen(e). 
Ved stortingsvalget ble en del personer byttet ut som følge av lovendringen, men fortsatt har 
vi et betydelig antall personer som tidligere har vært valgbare, men som nå ikke kan velges. 
 
Erfaringer fra andre kommuner viser at det er vanskelig å rekruttere kvalifiserte personer til å 
forestå arbeidet i forbindelse med valgavviklingen. 
Andre kommuner har forsøkt dette løst ved å annonsere i lokalaviser og kommunens nettside. 
De har også rettet henvendelser til frivillige organisasjoner og skoleelever som er russ året 
etter valget. 
På grunn av mangel på kvalifisert personell har man også slått sammen stemmekretser, og 
lagt ned stemmesteder. 
 
Lovendringen har også en økonomisk konsekvens for kommunene. 
Valgmedarbeidere har tidligere fått utbetalt et honorar pr. dag. På grunn av at man nå må leie 
inn arbeidskraft/bruke egne ansatte må det betales timelønn og evt. overtidslønn. 
 
Videre er det fortsatt ikke bestemt om vi får tilgang til elektronisk manntall. Dersom vi ikke 
får tillatelse til å benytte elektronisk manntall, vil dette kreve ytterligere bemanning, som 
igjen utløser kostnader til lønn. 
Valgstyret bes å drøfte hvordan vi kan møte de nevnte utfordringene for å kunne gjennomføre 
en god avvikling av det kommende valget. 
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Forhåndsstemmegivning 
Tidligere erfaring viser at flere velgere benytter seg av muligheten for og forhåndsstemme. 
Selv om vi ved forrige valg hadde færre forhåndsstemmesteder og kortere 
forhåndsstemmeperiode/åpningstid, var det en økning i antall forhåndsstemmer (4,5 %). 
Forhåndsstemmene utgjorde 34 % av antall stemmegivninger. 
Drammen har god erfaring med forhåndsstemmesteder på kjøpesenter.  
Ved forrige valg utvidet Drammen kommune tilbudet, slik at det var forhåndsstemmested på 
to kjøpesentre. 
 
Det ville vært ønskelig at enda flere avla forhåndsstemme, da dette letter arbeidet på 
valgdagen(e) og ved opptelling. 
Valgstyret bes å drøfte hvorvidt det kan være hensiktsmessig å bruke ressurser på å etablere et 
forhåndsstemmested på Kuben kjøpesenter. 
Det er mange yngre mennesker som oppholder seg på Kuben, og vi vet jo at valgdeltakelsen 
blant de yngre er lav. 
En utvidelse av antall forhåndsstemmesteder har kostnader som følge av lønn, tilrettelegging 
av valglokale, samt leie av areal. 
 
Ambulerende stemmegivning/hjemmestemming 
Kommunen plikter å avholde valg på helse- og sosialinstitusjoner, hjemme hos personer som 
oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger med umiddelbar tilknytning til institusjonen. I 
tillegg må det avholdes valg ved Ringerike sykehus og Ringerike fengsel. 
Antall personer som søker om å avlegge stemme hjemme er økende. 
Dette kommer i tillegg til de ordinære forhåndsstemmegivningene, og krever at vi har 
kvalifiserte valgmedarbeider.  
Ordinær forhåndsstemmegivning/ambulerende stemmegivning/hjemmestemming skal 
avvikles i perioden 10. august til senest fredag i uken før valget. 
Loven krever at det skal være to stemmemottakere tilstede til enhver tid i 
forhåndsstemmelokalet. 
Med bakgrunn i ovennevnte lovendring ble antall forhåndsstemmesteder halvert ved forrige 
valg. 
Det er ikke mottatt noen henvendelser/klager som følge av dette. 
 
To-dagers valg 
Ved forrige valg hadde vi to-dagers valg. Ca. 41 % av stemmegivningene ble avlagt på 
søndag. 
Valgdeltakelsen økte fra 74,1 % i 2009 til 76,3 % i 2013. 
Erfaringsmessig vet man at valgdeltakelsen er noe lavere ved Kommunestyre- og 
fylkestingsvalg. 
At hele 41 % av valgtingsstemmene ble avlagt på søndag, kan tyder på at det er et behov blant 
velgerne å kunne avlegge stemme på søndag. 
Valgstyret bes å drøfte hvorvidt man skal ha valgting en eller to dager i 2015. 
To-dagers valg har en ekstra kostnad som følge av lønn, reiseutgifter og servering. 
 
Skolevalg 
Når det gjelder de videregående skolene i Hønefoss ble det ved forrige valg gitt fri fra 
undervisning for å gå og avlegge forhåndsstemme.  
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Dette var en ordning som ble tatt godt i mot av elevene. 
Elevene avla stemme på servicetorget og biblioteket. 
Når det gjelder HIBU er det svært få av studentene som skal avlegge stemme til Ringerike 
kommune. I hovedsak dreier det seg om stemmer som sendes andre kommuner. Mange av 
disse avlegger forhåndsstemme på servicetorget og biblioteket. 
Studentene ved Ringerike folkehøgskole har lang tradisjon for å gjøre avtale med 
Servicetorget og biblioteket for å komme og avlegge forhåndsstemme.  
Studentene ved HIBU er en gruppe man kunne rekruttert som valgmedarbeidere, men erfaring 
fra andre kommuner viser at det er vanskelig for studentene å delta på opplæring og 
valggjennomføringen fordi det er semesteroppstart i den angjeldende perioden. 
 
 
Valgagitasjon. 
Ved forrige valg opplevde vi at et ungdomsparti sto utenfor flere av valglokalene og delte ut 
lister. 
Som følge av endringer i valgloven er det ikke lenger forbudt å drive valgagitasjon utenfor 
valglokalene. 
De sentrale partier velger allikevel å avslutte valgkampen lørdagen før valgtinget. 
Valgstyret bes å drøfte hvorvidt vi skal ha «lokale» kjøreregler for denne type handlinger på 
valgtinget. 
Er det hensiktsmessig og/eller ønskelig å gi åpning for valgagitasjon og listebæring utenfor 
valglokalene? 
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