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Sak 1/15
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Delegasjon av myndighet etter kommuneloven.
Arkivsaksnr.: 15/162

Arkiv: 014

Saksnr.: Utvalg
1/15
Valgstyret

Møtedato
28.04.2015

Forslag til vedtak:
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av valget.

Beskrivelse av saken
Kommunelovens bestemmelser om delegering kommer til anvendelse.
Delegeringsadgangen omfatter enkelte saker eller typer saker som ikke er av prinsipiell
betydning, jf. kommunelovens § 10 nr 4 og § 23 nr 4.
Ved tidligere valg er denne myndigheten overdratt valgstyrets sekretariat.
Sekretariatet består av følgende personer:
Kari Véien Denné (leder)
Henning Sveen (IKT)
Arild Andresen (teknisk)
Mona Ildjarnstad
Evi Mathilassi Lien

Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at valgstyrets sekretariat gis fullmakt til å forestå den praktiske
avviklingen av valget, og ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Ringerike kommune, 07.01.2015

Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

Side 2

Sak 2/15
Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Avlønning stemmestyremedlemmer og
valgmedarbeidere. Avlønning stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere.
Arkivsaksnr.: 15/1086

Saksnr.: Utvalg
2/15
Valgstyret

Arkiv: 014

Møtedato
28.04.2015

Forslag til vedtak:
 Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en
godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time.
 Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar.
 Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på søndag, og etter 7,5 timer på
hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen.
 Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har
gått av med pensjon, avlønnes med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende
tariff.
 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende
godtgjørelsesreglement.
 Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser.

Beskrivelse av saken
Som følge av lovendringer og vedtak i valgstyret vil det bli forholdsvis store endringer på
bemanningen ved stemmestedene på valgtinget.
Vesentlig flere av valgmedarbeiderne vil være ansatt i kommunen.
Ved tidligere valg har valgmedarbeiderne, i hovedsak, vært personer som har vært politisk
aktive, og ikke ansatt i kommunen.
Disse har fått et honorar for sin deltakelse, samt at det har blitt utbetalt tapt arbeidsfortjeneste
til de som har blitt trukket i lønn.
Gjeldende honorar er:



Møtegodtgjørelse (pr. dag): kr. 750,Tapt arbeidsfortjeneste
uten legitimasjon kr. 900 pr. dag.
med legitimasjon inntil kr. 2.000,- pr. dag

Praksis i andre kommuner:
En ringerunde til andre kommuner viser at det er store variasjoner i hvordan
stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere avlønnes, men ovennevnte honorar er i det
nederste sjiktet.

Side 3

Sak 2/15
Noen kommuner har valgt å utbetale et fast honorar, men de fleste har valgt å utbetale
timelønn.
Alle kommunene utbetaler en ekstra godtgjørelse til stemmestyrets leder.
Valgmedarbeidere med tilsettingsforhold i kommunene, får utbetalt lønn etter tariffestede
bestemmelser.
Stemmestyreleder som har et tilsettingsforhold i kommunen får også ekstra godtgjørelse, på
lik linje med de som ikke er ansatt i kommunen.
Hvorfor endring:
Arbeidet som stemmestyremedlem/valgmedarbeider er det samme, uavhengig av
tilsettingsforhold.
De fleste stemmestyremedlemmene/valgmedarbeiderne som ikke er tilsatt i kommunen,
mottar lønn fra sin arbeidsgiver. De som blir trukket i lønn, få dette kompensert.
I praksis har de hatt 100% lønn + 750,- kr pr dagen for å være
stemmestyremedlem/valgmedarbeider.
De ansatte skal, i henhold til gjeldende tariff, ha 100 % overtid for arbeid på søndag, og
% overtid etter 7,5 timers arbeid på hverdager.

50

Det synes rimelig at godtgjørelse til stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere justeres, slik
at forskjeller utjevnes.
Stemmestyreleder har en del tilleggsoppgaver i forkant av valgtinget, og har også det
ansvaret for valggjennomføringen på det enkelte stemmested.
Arbeidsmengden er tilnærmet lik, uavhengig av antall stemmeberettigede ved stemmestedet.
Det synes rimelig at stemmestyreleder skal kompenseres for tilleggsoppgavene, og ansvaret.
Stemmestyreledere har rapportert tilbake til valgstyrets sekretariat at enkelte
stemmestyremedlemmer kun møter opp noen timer i løpet av valgtinget.
Stemmestyrelederne har rapportert at dette ofte gjelder de samme personene fra valg til valg.
Det fremstår som urimelig at en person som kun arbeider noen timer i løpet av valgetinget,
skal ha samme avlønning som de som arbeider fulle dager.

Rådmannens vurdering
For rådmannen er det svært viktig at vi har kompetente
stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere.
Man kan ikke forvente at oppgaven som stemmestyremedlem/valgmedarbeider utføres på
«dugnad», og man får heller ikke de beste stemmestyremedlemmene/valgmedarbeiderne ved
å beordre personer til oppgaven.
Rådmannen anbefaler at man bruker timesats og ikke en fast godtgjørelse til
stemmestyremedlemmene/valgmedarbeiderne, slik at de får betalt for den jobben de faktisk
utfører.
Rådmannen anbefaler at man av lønner stemmestyremedlemmene/valgmedarbeiderne på
følgende måte:

Side 4

Sak 2/15
 Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en
godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time.
 Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar.
 Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på søndag, og etter 7,5 timer på
hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen.
 Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har
gått av med pensjon, godtgjøres med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende
tariff.
 Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende
godtgjørelsesreglement.
 Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser.

Ringerike kommune, 26.2.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

Side 5

Sak 3/15
Kommuenstyre- og fylkestingsvalget 2015. Fastsetting av åpningstid på valgtinget
13. og 14. september.
Arkivsaksnr.: 15/3641

Saksnr.: Utvalg
3/15
Valgstyret

Arkiv: 014

Møtedato
28.04.2015

Forslag til vedtak:
Valgtinget søndag 13. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra
klokken 14:00 til klokken 19:00
Valgtinget mandag 14. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00
til klokken 21:00

Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i møte den 11. desember at det skulle avholdes to-dagers valg i 2015.
Valgstyret må fastsette åpningstidene ved valgtinget den 13. og 14. september.
Tidligstemmegivningen starter 1. juli og varer til 10. august. Den foregår ved
servicetorget/rådhuset. I praksis får alle som vil, avlegge stemme i denne perioden.
Fra og med 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.
Da kan velgeren avlegge forhåndsstemme på servicetorget/rådhuset frem til og med fredag
11. september.
Fra og med 31. august kan velgerne avlegge forhåndsstemme på biblioteket og Kuben, hvis
de ønsker det.
Videre vil det bli avholdt forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med
tilliggende trygde- og omsorgsboliger.
På Nes omsorgssenter ønsker man å avvikle forhåndsstemming over to dager. Dette fordi det
er svært store avstander fra Nes til de ordinære forhåndsstemmelokalene.
Det vil annonsert når det avholdes forhåndsstemming på de ulike stedene, slik at alle som
ønsker har mulighet til å avlegge forhåndsstemme.
Det blir også annonsert at man har mulighet til å stemme hjemme. Dette er et alternativ til de
som ikke har mulighet til å avlegge forhåndsstemme eller valgtingsstemme.
I tillegg til annonsering, vil hjemmesykepleien opplyse sine brukere om denne muligheten.

Rådmannens vurdering
Det er lagt godt til rette for at alle stemmeberettigede som vil stemme, får avlagt sin stemme i
Ringerike kommune.
Rådmannen foreslår at valgtinget på søndag legges til de to største valgkretsene i sentrum.
Disse har kapasitet til å ta imot de velgerne som måtte ønske å avlegge stemme på søndag.
Ved å begrense valgtinget til disse to kretsene på søndag, viser foreløpig beregning at vi kan
spare ca. 500 000,- kr.
Side 6

Sak 3/15
Dersom man velger å avvikle valgting i samtlige valgkretser på søndag, viser foreløpig
beregning at dette vil ha en kostnad på ca. 900 000,Selv om man velger å avvikle valgtinget i to valgkretser på søndag, mener rådmannen at
velgerne er gitt svært mange muligheter til å kunne avlegge sin stemme.
Med alle de gode alternativene for å kunne avlegge forhåndsstemme i perioden 1. juli til og
med 11. september, samt ved å avholde valgting i alle ni stemmekretser på mandag, har alle
velgere som ønsker å stemme, blitt gitt anledning til det.
Rådmannen anbefaler at det avholdes valgting i Ullerål og Veien krets søndag 13. september,
med åpningstid fra klokken 14:00 til klokken 19:00.
Mandag 14. september avholdes det valgting i samtlige kretser fra klokken 09:00 til klokken
21:00.

Ringerike kommune, 15.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

Side 7

Sak 4/15
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Forhåndsstemming på Helse- og
omsorgsinsitusjoner.
Arkivsaksnr.: 15/3652

Saksnr.: Utvalg
4/15
Valgstyret

Arkiv: 014

Møtedato
28.04.2015

Forslag til vedtak:
 Det avholdes forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med
tilliggende trygde- og omsorgsboliger.
 Det avholdes forhåndsstemmegivning på følgende trygdeboliger:
Sokna
Maltkleiva
Hallingby
Krokenveien
Heradsbygda
Fossetorget
 Det avholdes forhåndsstemming på Ringerike sykehus, Ringerike fengsel og Adaptor
(Hønen gård).

Beskrivelse av saken
I henhold til valglovens § 8.3 annet ledd skal det foregå forhåndsstemming på kommunens
helse- og omsorgssentre, og der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas
forhåndsstemmer.
Vede stemmemottak på helse- og omsorgssentre kan stemmes også mottas hos personer som
oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar nærhet til institusjonen, jf.
Valgforskriftens § 25.
Valgstyret kunngjør tid og sted for forhåndsstemmegivningen.

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.
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.

Side 8

Sak 4/15
I tillegg vil rådmannen foreslå at det avholdes forhåndsstemmegivning på Ringerike Sykehus,
Ringerike kretsfengsel og Hønen gård (Norges Blindeforbund).
Tid for forhåndsstemmegivningen avtales med den enkelte institusjon og stemmested, og
kunngjøres ved oppslag og informasjon på det enkelte sted.

Ringerike kommune, 15.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

Side 9

Sak 5/15
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Fastsettelse av frist for å søke om
ambulerende stemmegivning.
Arkivsaksnr.: 15/3654

Arkiv: 014

Saksnr.: Utvalg
5/15
Valgstyret

Møtedato
28.04.2015

Forslag til vedtak:
Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 9. september kl. 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 onsdag 9. september klokken 15:00.

Ringerike kommune, 15.04.2015

Tore Isaksen
Rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

Side 10

SAKSFRAMLEGG
Valgstyret
Arkivsaksnr.: 15/162-1

Arkiv: 014

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015. Delegasjon av myndighet etter
kommuneloven.
Forslag til vedtak:
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av
kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av valget.
Beskrivelse av saken
Kommunelovens bestemmelser om delegering kommer til anvendelse.
Delegeringsadgangen omfatter enkelte saker eller typer saker som ikke er av prinsipiell
betydning, jf. kommunelovens § 10 nr 4 og § 23 nr 4.
Ved tidligere valg er denne myndigheten overdratt valgstyrets sekretariat.
Sekretariatet består av følgende personer:
Kari Véien Denné (leder)
Henning Sveen (IKT)
Arild Andresen (teknisk)
Mona Ildjarnstad
Evi Mathilassi Lien
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at valgstyrets sekretariat gis fullmakt til å forestå den praktiske
avviklingen av valget, og ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Ringerike kommune, 07.01.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

SAKSFRAMLEGG
Valgstyret

Arkivsaksnr.: 15/1086-1

Arkiv: 014

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2015.
Avlønning stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere.
Forslag til vedtak:







Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en
godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time.
Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar.
Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på søndag, og etter 7,5 timer på
hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen.
Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har
gått av med pensjon, avlønnes med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende
tariff.
Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende
godtgjørelsesreglement.
Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser.

Beskrivelse av saken
Som følge av lovendringer og vedtak i valgstyret vil det bli forholdsvis store endringer på
bemanningen ved stemmestedene på valgtinget.
Vesentlig flere av valgmedarbeiderne vil være ansatt i kommunen.
Ved tidligere valg har valgmedarbeiderne, i hovedsak, vært personer som har vært politisk
aktive, og ikke ansatt i kommunen.
Disse har fått et honorar for sin deltakelse, samt at det har blitt utbetalt tapt
arbeidsfortjeneste til de som har blitt trukket i lønn.
Gjeldende honorar er:



Møtegodtgjørelse (pr. dag): kr. 750,Tapt arbeidsfortjeneste
uten legitimasjon kr. 900 pr. dag.
med legitimasjon inntil kr. 2.000,- pr. dag

Praksis i andre kommuner:

En ringerunde til andre kommuner viser at det er store variasjoner i hvordan
stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere avlønnes, men ovennevnte honorar er i det
nederste sjiktet.
Noen kommuner har valgt å utbetale et fast honorar, men de fleste har valgt å utbetale
timelønn.
Alle kommunene utbetaler en ekstra godtgjørelse til stemmestyrets leder.
Valgmedarbeidere med tilsettingsforhold i kommunene, får utbetalt lønn etter tariffestede
bestemmelser.
Stemmestyreleder som har et tilsettingsforhold i kommunen får også ekstra godtgjørelse, på
lik linje med de som ikke er ansatt i kommunen.
Hvorfor endring:
Arbeidet som stemmestyremedlem/valgmedarbeider er det samme, uavhengig av
tilsettingsforhold.
De fleste stemmestyremedlemmene/valgmedarbeiderne som ikke er tilsatt i kommunen,
mottar lønn fra sin arbeidsgiver. De som blir trukket i lønn, få dette kompensert.
I praksis har de hatt 100% lønn + 750,- kr pr dagen for å være
stemmestyremedlem/valgmedarbeider.
De ansatte skal, i henhold til gjeldende tariff, ha 100 % overtid for arbeid på søndag, og
50 % overtid etter 7,5 timers arbeid på hverdager.
Det synes rimelig at godtgjørelse til stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere justeres, slik
at forskjeller utjevnes.
Stemmestyreleder har en del tilleggsoppgaver i forkant av valgtinget, og har også det
ansvaret for valggjennomføringen på det enkelte stemmested.
Arbeidsmengden er tilnærmet lik, uavhengig av antall stemmeberettigede ved stemmestedet.
Det synes rimelig at stemmestyreleder skal kompenseres for tilleggsoppgavene, og ansvaret.
Stemmestyreledere har rapportert tilbake til valgstyrets sekretariat at enkelte
stemmestyremedlemmer kun møter opp noen timer i løpet av valgtinget.
Stemmestyrelederne har rapportert at dette ofte gjelder de samme personene fra valg til valg.
Det fremstår som urimelig at en person som kun arbeider noen timer i løpet av valgetinget,
skal ha samme avlønning som de som arbeider fulle dager.

Rådmannens vurdering
For rådmannen er det svært viktig at vi har kompetente
stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere.
Man kan ikke forvente at oppgaven som stemmestyremedlem/valgmedarbeider utføres på
«dugnad», og man får heller ikke de beste stemmestyremedlemmene/valgmedarbeiderne ved
å beordre personer til oppgaven.

Rådmannen anbefaler at man bruker timesats og ikke en fast godtgjørelse til
stemmestyremedlemmene/valgmedarbeiderne, slik at de får betalt for den jobben de faktisk
utfører.
Rådmannen anbefaler at man av lønner stemmestyremedlemmene/valgmedarbeiderne på
følgende måte:







Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en
godtgjørelse på kr 200,- pr arbeidet time.
Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 2 000,- for merarbeid og ansvar.
Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på søndag, og etter 7,5 timer på
hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen.
Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som har arbeidet i kommunen, men har
gått av med pensjon, godtgjøres med «pensjonistavlønning» i henhold til gjeldende
tariff.
Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende
godtgjørelsesreglement.
Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser.

Ringerike kommune, 26.2.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

SAKSFRAMLEGG
Valgstyret
Arkivsaksnr.: 15/3641-1

Arkiv: 014

Kommuenstyre- og fylkestingsvalget 2015.
Fastsetting av åpningstid på valgtinget 13. og 14. september.
Forslag til vedtak:
Valgtinget søndag 13. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra
klokken 14:00 til klokken 19:00
Valgtinget mandag 14. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00
til klokken 21:00

Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i møte den 11. desember at det skulle avholdes to-dagers valg i
2015.
Valgstyret må fastsette åpningstidene ved valgtinget den 13. og 14. september.
Tidligstemmegivningen starter 1. juli og varer til 10. august. Den foregår ved
servicetorget/rådhuset. I praksis får alle som vil, avlegge stemme i denne perioden.
Fra og med 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.
Da kan velgeren avlegge forhåndsstemme på servicetorget/rådhuset frem til og med fredag
11. september.
Fra og med 31. august kan velgerne avlegge forhåndsstemme på biblioteket og Kuben, hvis
de ønsker det.
Videre vil det bli avholdt forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med
tilliggende trygde- og omsorgsboliger.
På Nes omsorgssenter ønsker man å avvikle forhåndsstemming over to dager. Dette fordi det
er svært store avstander fra Nes til de ordinære forhåndsstemmelokalene.
Det vil annonsert når det avholdes forhåndsstemming på de ulike stedene, slik at alle som
ønsker har mulighet til å avlegge forhåndsstemme.
Det blir også annonsert at man har mulighet til å stemme hjemme. Dette er et alternativ til de
som ikke har mulighet til å avlegge forhåndsstemme eller valgtingsstemme.
I tillegg til annonsering, vil hjemmesykepleien opplyse sine brukere om denne muligheten.

Rådmannens vurdering

Det er lagt godt til rette for at alle stemmeberettigede som vil stemme, får avlagt sin stemme
i Ringerike kommune.
Rådmannen foreslår at valgtinget på søndag legges til de to største valgkretsene i sentrum.
Disse har kapasitet til å ta imot de velgerne som måtte ønske å avlegge stemme på søndag.
Ved å begrense valgtinget til disse to kretsene på søndag, viser foreløpig beregning at vi kan
spare ca. 500 000,- kr.
Dersom man velger å avvikle valgting i samtlige valgkretser på søndag, viser foreløpig
beregning at dette vil ha en kostnad på ca. 900 000,Selv om man velger å avvikle valgtinget i to valgkretser på søndag, mener rådmannen at
velgerne er gitt svært mange muligheter til å kunne avlegge sin stemme.
Med alle de gode alternativene for å kunne avlegge forhåndsstemme i perioden 1. juli til og
med 11. september, samt ved å avholde valgting i alle ni stemmekretser på mandag, har alle
velgere som ønsker å stemme, blitt gitt anledning til det.
Rådmannen anbefaler at det avholdes valgting i Ullerål og Veien krets søndag 13.
september, med åpningstid fra klokken 14:00 til klokken 19:00.
Mandag 14. september avholdes det valgting i samtlige kretser fra klokken 09:00 til klokken
21:00.

Ringerike kommune, 15.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

SAKSFRAMLEGG
Valgstyret

Arkivsaksnr.: 15/3652-1

Arkiv: 014

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.
Forhåndsstemming på Helse- og omsorgsinstitusjoner.
Forslag til vedtak:


Det avholdes forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med
tilliggende trygde- og omsorgsboliger.



Det avholdes forhåndsstemmegivning på følgende trygdeboliger:
Sokna
Maltkleiva
Hallingby
Krokenveien
Heradsbygda
Fossetorget



Det avholdes forhåndsstemming på Ringerike sykehus, Ringerike fengsel og Adaptor
(Hønen gård).

Beskrivelse av saken
I henhold til valglovens § 8.3 annet ledd skal det foregå forhåndsstemming på kommunens
helse- og omsorgssentre, og der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas
forhåndsstemmer.
Vede stemmemottak på helse- og omsorgssentre kan stemmes også mottas hos personer som
oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar nærhet til institusjonen, jf.
Valgforskriftens § 25.
Valgstyret kunngjør tid og sted for forhåndsstemmegivningen.

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.
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).
Tid for forhåndsstemmegivningen avtales med den enkelte institusjon og stemmested, og
kunngjøres ved oppslag og informasjon på det enkelte sted.

Ringerike kommune, 15.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

SAKSFRAMLEGG
Valgstyret

Arkivsaksnr.: 15/3654-2

Arkiv: 014

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.
Fastsettelse av frist for å søke om ambulerende stemmegivning.
Forslag til vedtak:
Siste frist for å søke om ambulerende stemmegivning settes til onsdag 9. september kl.
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 onsdag 9. september klokken 15:00.
Ringerike kommune, 15.04.2015

Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Kari Véien Denné

