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FASTSETTING AV VALGDAG. KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 

2015.  

 

Arkivsaksnr.: 14/2025   Arkiv: 014  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/14 Valgstyret 19.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 avholdes i Ringerike kommune mandag 14. 

september 2015. 

 

Beskrivelse av saken 
  

Stortinget har fastsatt at valgdagen blir mandag 14. september, og eventuelt søndag 13. 

september 2015. 

Stortingsvalget 2013 ble avviklet over to dager. 

Utfordringene i forhold til det kommende valget er at listekandidater ikke lenger kan velges 

som stemmestyremedlemmer eller inneha andre oppgaver i valglokalet.  

Det ble byttet ut en del personer ved forrige valg, men det vil ved det kommende valget være 

behov for å bytte ut mange. Dette fordi det er mange flere som står på lokal liste, enn liste til 

stortingsvalget. 

 

Vi har behov for 120 personer i valglokalene, dersom man velger å opprettholde samtlige 

valglokaler. 

Merkantile ansatte i kommunen er langt færre enn dette. Det må derfor rekrutteres personer 

utover egne ansatte. Alle personene trenger omfattende opplæring, da valgarbeidet vil være 

ukjent for de aller fleste.  

Kommunen er pålagt av kommunal- og moderniseringsdepartementet å drive opplæringen av 

valgmedarbeiderne selv. 

Det vil koster penger og menneskelige ressurser for å drive opplæring.  

Med bakgrunn i dette er det viktig at de som rekrutteres fortsetter som valgmedarbeidere også 

ved valgene etter 2015. 

 

Med bakgrunn i dette vil et to-dagers valg i 2015, koste ca. 900 tusen kroner mer enn det 

stortingsvalget 2013 kostet. 

 

Juridiske forhold  
  

Valgdagen er fastsatt til mandag 14. september 2015.  

I tillegg kan kommunen velge å avholde valgting også søndag 13. september 2015. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
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I 2013 var det første gang på mange år at man avviklet valget over to dager. Valglokalet holdt 

åpent fra klokken 15:00 til 19:00 på søndag, og fra klokken 10:00 til 20:00 på mandag. 

Det var 3 674 kryss i manntallet søndag, og 8 793 kryss i manntallet mandag.  

Totalt 12 672 stemmer. 

I tillegg ble det avlagt 4 358 forhåndsstemmer. 

 

Statistikken viser følgende valgdeltakelse ved kommunestyre- og fylkestingsvalg: 

 

ÅRSTALL RINGERIKE KOMMUNE LANDSBASIS 

1999 58,2 % 60,4 % 

2003 55,1 % 59,0 % 

2007 53,0 % 57,5 % 

2011 59,2 % 64,2 % 

 

Statistikken viser følgende valgdeltakelse for stortingsvalg: 

 

ÅRSTALL RINGERIKE 

KOMMUNE 

BUSKERUD 

FYLKE 

LANDSBASIS 

2001 74,0 % 75,2 % 75,5 % 

2005 76,1 % 77,3 % 77,4 % 

2009 74,1 % 76,0 % 76,4 % 

2013 76,3 % 77,8 % 78,2 % 

 

Som vi ser at oversikten har Ringerike kommune alltid ligget under gjennomsnittet når det 

gjelder valgdeltakelse, både når vi sammenligner med Buskerud fylke og landet. 

 

Når det gjelder avlagte forhåndsstemmer har antallet steget betraktelig siden 2005. På 

fylkesnivå og landsbasis har antallet nesten doblet seg. 

(SSB mangler statistikk for valgt 2011). 

 

ÅRSTALL RINGERIKE 

KOMMUNE 

BUSKERUD 

FYLKE  

LANDSBASIS 

2005 3 337 22 331 474 905 

2009 4 158 32 241 656 892 

2013 4 358 41 630 859 047 

 

Valgdeltakelsen økte med 1,9 prosentpoeng blant de stemmeberettigede fra 2009 til 2013. 

Denne endringen er ikke likt fordelt mellom aldersgruppene. Det er først og fremst blant unge 

velgere at veldeltakelsen har økt. Det er en markant økning blant førstegangsvelgerne (18-21 

år). Økningen er på 10 prosentpoeng. Også blant dem vi kan kalle «andregangsvelgere», 

(aldersgruppen 22-25), økte deltakingen betraktelig. 

 

Dette kan ha sammenheng med den betydelige økningen av avlagte forhåndsstemmer.  

 

Økonomiske forhold 
  

Dersom man velger å opprettholde alle stemmekretsene, vil et to-dagers valg øke utgiftene 

med ca. 900 tusen kroner. 
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Dette fordi man må doble lønnsutgiftene, reiseutgiftene og serveringsutgiftene. 

 

Det vil være en rimeligere løsning å satse på økning av antall forhåndsstemmer, enn å 

avholde 2-dagers valg.  

Det er viktig å få opp valgdeltakelsen, spesielt blant de unge. De yngre benytter seg ofte av 

muligheten til å forhåndsstemme, i stede for å avlegge stemme på valgtinget. 

En mulighet som tidligere har vært drøftet, er å satse på å ha forhåndsstemmested på Kuben.  

Dette vil føre til økte utgifter i form av lønn, men mulighetene for å nå flere potensielle 

velgere er stort. 

Det er i snitt 5 000 mennesker som besøker Kuben hver dag. 

Det påløper ikke utgifter til leie av arealer ved Kuben. 

 

Dersom man velger å avvikle valget over to dager antas valget 2015 å koste ca. 2,4 millioner 

kroner.  

 

Rådmannens vurdering 
  

Høy valgdeltakelse er essensielt for demokratiet, og en god valggjennomføring er en 

forutsetning for et korrekt resultat.  

Lovendringene som er pekt på skaper utfordringer på flere måter. Man skal sørge for at 

stemmestedene bemannes med nok, kvalifiserte valgmedarbeidere.  

Kostnadene til lønn for disse personene er vesentlig høyere enn ved tidligere valg. 

Dette fordi man før kunne utbetale en møtegodtgjørelse,(til de aller fleste), mens man nå må 

dekke lønnsutgifter. Ved lønnsutbetaling får man et tillegg på 33 prosent sosiale kostnader. 

 

Kommunestyrets føringer i Handlingsplan 2014 – 2017 er at kommunen skal ut av ROBEK i 

2015 og at virksomheten skal gå med et overskudd på 30 millioner kroner i 2015.  

Skal vi ha mulighet til å klare det målet, må det spares midler der det er mulig.  

 

Dersom man avvikler valget over en dag vil det være mulig å redusere utgiftene vesentlig. 

 

Videre anbefaler rådmannen at man bruker noen resurser for å øke tilgjengeligheten for 

velgerne til å kunne avlegge forhåndsstemme. 

 

Etter en totalvurdering av de momenter som er nevnt, med spesiell vekt på Ringerike 

kommune sin økonomiske situasjon, finner rådmannen å anbefale at det avholde en-dags valg 

i Ringerike kommune i 2015. 
 

 

 Ringerike kommune, 17.11.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Suppleringsvalg til kommunestyret.  

 

Arkivsaksnr.: 14/814   Arkiv: 01 &15  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/14 Valgstyret 19.11.2014 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Jorunn Skollerud, Haldenveien 10, Hønefoss 

2. Jim Hagen Warp, Haldenveien 123, Hønefoss 

3. Anne Sandum, Åsliveien 10, Hallingby 

4. Stein Roar Eriksen, Hengsleveien 96, Hønefoss 

5. Ragnhild Lilleeng, Færdenveien 56, Hønefoss 

6. Per Øystein Aamodt, Fossumveien 7, Tyristrand 

 

Velges som representanter til Ringerike Arbeiderparti. 

 

 

Sammendrag 
 

Ringerike Arbeiderparti mangler vararepresentanter til kommunestyret. 

I medhold av valglovens § 14-2 skal partiet utpeke nye representanter og valgstyret velger 

disse. 

 

Innledning / bakgrunn 
  

På grunn av sykdom og utflyttinger fra kommunen mangler Ringerike Arbeiderparti 

vararepresentanter til kommunestyret. 

 

 

Beskrivelse av saken 
  

Antallet vararepresentanter har blitt utilstrekkelig, og kan ikke avhjelpes med nytt 

valgoppgjør. 

Jf. valglovens § 14-2 skal gruppen selv utpeke de som skal rykke inn på de ledige 

varamannsplassene. 

Gruppen skal deretter underrette valgstyret som velger vedkommende som vararepresentant 

dersom valgbarhetsvilkårene er oppfylt. 

 

Juridiske forhold  
 

Representantene er kontrollert og funnet valgbare.  
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 Ringerike kommune, 10.10.2014 

 

 

 

 Kjell Hansen 

 ordfører 

 

 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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