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Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Valgstyret 11.10.2016 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Stortingsvalget 2017 avholdes over to dager: søndag 10. september og mandag 11. september 

2017. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Stortinget har fastsatt at valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 blir mandag 11. 

september. I medhold av valglovens § 9-2(2) kan kommunestyret bestemme at det skal holdes 

valg også søndag 10. september. 

 

I Ringerike ble det avholdt 2-dagers valg i 2013 og 2015.  

 

Ved stortingsvalget i 2013 ble 29,46 % av stemmene avlagt på søndag. Valgdeltakelsen var 

76.30 %. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget og i 2015 ble 10,93 % av stemmene avlagt 

på søndag, og valgdeltakelsen var da på 52,80 %. 

 

Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. På landsbasis stemte 78,2 % 

ved Stortingsvalget og 60 % stemte ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

 

Økonomiske forhold 

  

Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning.  

Dersom man som tidligere velger å ha kortere åpningstid på søndag, vil utgiftene kunne 

reduseres noe.  

 

Alternative løsninger 

  

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 11. september. Ved og avhold valg kun 

mandag, vil utgiftene reduseres. 
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Rådmannens vurdering 

 

På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler rådmannen at man i 2017 avholder 

valg både søndag 10. og mandag 11. september. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under 

landsgjennomsnittet, og rådmannen mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være 

med å gi økt valgdeltakelse.  

 

 

Vedlegg  

 

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet – fastsetting av valgdag. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Stortingsvalget 2017 - Elektronisk manntall  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Valgstyret 11.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune innfører elektronisk avkryssing i manntall som en permanent ordning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som et forsøk ved de tre siste valgene. 

Evalueringen har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært fornøyde, og 

ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre elektronisk 

avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil effektivisere 

valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder både i 

valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk avkryssing 

redusere antallet feilavkryssinger i manntallet, da valgfunksjonæren gjerne benytter strekkoden 

på valgkortet for å slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk avkryssing i manntallet 

vil videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, uavhengig av hvor i kommunen 

man stemmer. Dette fordi man vil fjerne bruken av konvolutter for velgere som stemmer i en 

annen krets enn vedkommende er manntallsført. Dette vil også i større grad sikre prinsippet om 

hemmelige valg. 

 

Utstyr/nettilgang 

 

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen må innføres i alle kretser. Det må være stabil 

nettilgang i alle valglokalene. Vi har sikker nettilgang i alle våre lokaler, i tillegg vil 

datamaskinene som benyttes til avkryssing bli satt opp med mobilt bredbånd som en back-up 

løsning. Det må finnes tilstrekkelig antall PC-er til å håndtere velgermassen i valglokalet. Ut i 

fra andre kommuners erfaringer, (ca 1800 stemmeberettigede pr. PC), må vi gå til anskaffelse 

av 16 PC-er til valgtinget. Vi må i tillegg gå til anskaffelse av 16 strekkodelesere for avlesing 

av valgkort. Strekkodelesing av valgkort eliminerer antall feilavkryssinger, og effektiviserer 

arbeidet med registrering av velgeren.  

I forslaget til budsjett er det tatt høyde for denne ekstra kostnaden. 
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Betydning for rutiner 

 

Opplæring 

Innføring av elektronisk avkryssing i manntall krever en grundig opplæring av 

valgmedarbeiderne som skal ha denne oppgaven. Valgstyrets sekretariat vil utarbeide ny 

håndbok/rutinebeskrivelse for valggjennomføringen, og sørge for at valgmedarbeiderne får 

tilstrekkelig opplæring, også når det gjelder funksjonen som avkrysser. 

 

Fremmede stemmer 

Elektronisk avkryssing i manntallet vil bety en rutineendring for kommunene. For kommuner 

med flere kretser, vil man ikke lenger motta fremmede stemmer. Dette skyldes at et elektronisk 

manntall vil gi tilgang til manntallet for hele kommunen. Velgeren kan da gå til hvilken som 

helst valglokale i kommunen, avgi stemmen rett i urnen og bli krysset av i manntallet. Denne 

rutineendringen innebærer dermed at kommunen ikke trenger å behandle fremmede stemmer 

etter at valglokalene er stengt. Kommunene må imidlertid forholde seg til en ny stemmetype, 

kalt beredskapsstemmer. 

 

Beredskap 

Dersom kommunen opplever å miste tilgang til nettet i løpet av valgdagen, og ikke greier å få 

koblet til back-up løsningen, må kommunen benytte en beredskapsrutine. Ved en eventuell 

beredskapssituasjon, må stemmegivninger avlegges i konvolutt (beredskapsstemmer). Det vil 

foreligge spesifikke oransje beredskapskonvolutter som skal benyttes i dette tilfellet. 

Beredskapsstemmene må behandles sentralt i kommunen etter at valglokalene er stengt.  

Som en ekstra forsikring vil IKT-personell være i beredskap så lenge valgtinget holder åpent. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utarbeide forskrift for en beredskapsrutine. 

 

Kretsvise resultater 

 

Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor 

som helst i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være 

mulig å spore denne tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den 

kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise 

resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at 

resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i 

den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent 

totalt for hele kommunen. 
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Rådmannens vurdering 

 

Forsøkene med elektronisk avkryssing i manntall er nå gjennomført av mange kommuner ved 

de tre siste valgene. Tilbakemeldingen fra forsøkskommunene er unisone. De ønsker ikke å gå 

tilbake til avkryssing i papirmanntall. Elektronisk avkryssing fører til at velgeren rasker får 

avlagt sin stemme, da velgeren selv kan velge hvilket avkrysserbord man ønsker å gå til (den 

med minst/ingen kø). Antall feilavkryssinger vil reduseres. Arbeidet med møtebok for 

stemmestyret og valgstyret blir forenklet, og ikke minst vil man kunne få et raskere og mer 

korrekt valgoppgjør. Innføring av elektronisk avkryssing vil øke utgiftene til opplæring og 

innkjøp av elektronisk utstyr. Rådmannen mener allikevel at hensynet til effektiviseringen av 

valgavviklingen, redusering av feil og hensynet til økt grad av sikkerhet for hemmelig valg 

veier opp for de økte kostnadene. Innkjøp av strekkodelesere er en engangsinvestering, og 

anskaffelse av tilstrekkelig antall PC-er søkes løst på best mulig måte for kommunen som en 

helhet. 

 

Rådmannen anbefaler at man innfører elektronisk avkryssing i manntall som en permanent 

ordning. 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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Stortingsvalget 2017 - Delegering av myndighet etter kommuneloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Valgstyret 11.10.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av Stortings- og 

sametingsvalget 2017. Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-

prinsipielle saker som er nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av valget. 

Valgsekretariatets leder gis myndighet til å endre personsammensetningen i sekretariatet ved 

behov. 

 

 

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. 

 

Sekretariatet består av følgende personer: 

 

Kari Véien Denné (leder) 

Evi Mathilassi Lien (nestleder) 

Henning Sveen (IKT) 

Arild Andresen (teknisk) 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske 

avviklingen av valget, og ta avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

Kommunestyret 
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Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget  2017  

 
Forslag til vedtak: 

 

Stortingsvalget 2017 avholdes over to dager: søndag 10. september og mandag 11. 

september 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Stortinget har fastsatt at valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2017 blir mandag 11. 

september. I medhold av valglovens § 9-2(2) kan kommunestyret bestemme at det skal holdes 

valg også søndag 10. september. 

 

I Ringerike ble det avholdt 2-dagers valg i 2013 og 2015.  

 

Ved stortingsvalget i 2013 ble 29,46 % av stemmene avlagt på søndag. Valgdeltakelsen var 

76.30 %. Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget og i 2015 ble 10,93 % av stemmene 

avlagt på søndag, og valgdeltakelsen var da på 52,80 %. 

 

Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. På landsbasis stemte 78,2 

% ved Stortingsvalget og 60 % stemte ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. 

 

Økonomiske forhold 

  

Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning.  

Dersom man som tidligere velger å ha kortere åpningstid på søndag, vil utgiftene kunne 

reduseres noe.  

 

Alternative løsninger 

  

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 11. september. Ved og avhold valg 

kun mandag, vil utgiftene reduseres. 

 

Rådmannens vurdering 



 

På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler rådmannen at man i 2017 avholder 

valg både søndag 10. og mandag 11. september. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under 

landsgjennomsnittet, og rådmannen mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være 

med å gi økt valgdeltakelse.  

 

 

Vedlegg  

 

Brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet – fastsetting av valgdag. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.9.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 

 



 

  

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8112 Dep Akersg. 59 22 24 90 90 Marie Svendsen 

Mjøsund 

22 24 72 69 

NO-0032 Oslo Org no.  

postmottak@kmd.dep.no http://www.kmd.dep.no/ 972 417 858  
 

Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 - fastsetting av valgdag -   

Valgloven § 9-2 (1) lyder: 

”Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag.” 

  

I statsråd 22. april 2016 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2017 

fastsatt til mandag 11. september 2017. 

 

Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i 

vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 10. september 2017. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Siri Dolven  (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Marie Svendsen Mjøsund 

 seniorrådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 

Kopi: 

Valgdirektoratet 

 

Stortinget 

Sametinget 

Departementene  

Fylkesmennene 

Fylkeskommunene  

Kommunene  

De registrerte politiske partiene  

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/273-9 22.04.2016 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Valgstyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/4762-2   Arkiv: 011  

 

Stortingsvalget 2017 - Elektronisk manntall  

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune innfører elektronisk avkryssing i manntall som en permanent ordning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Elektronisk avkryssing i manntallet har blitt gjennomført som et forsøk ved de tre siste 

valgene. Evalueringen har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært 

fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre 

elektronisk avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil 

effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette 

gjelder både i valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret. I tillegg vil elektronisk 

avkryssing redusere antallet feilavkryssinger i manntallet, da valgfunksjonæren gjerne benytter 

strekkoden på valgkortet for å slå opp velgeren i manntallet. Bruk av elektronisk avkryssing i 

manntallet vil videre føre til en mer ensartet valghandling for velgeren, uavhengig av hvor i 

kommunen man stemmer. Dette fordi man vil fjerne bruken av konvolutter for velgere som 

stemmer i en annen krets enn vedkommende er manntallsført. Dette vil også i større grad 

sikre prinsippet om hemmelige valg. 

 

Utstyr/nettilgang 

 

Elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen må innføres i alle kretser. Det må være stabil 

nettilgang i alle valglokalene. Vi har sikker nettilgang i alle våre lokaler, i tillegg vil 

datamaskinene som benyttes til avkryssing bli satt opp med mobilt bredbånd som en back-up 

løsning. Det må finnes tilstrekkelig antall PC-er til å håndtere velgermassen i valglokalet. Ut i 

fra andre kommuners erfaringer, (ca 1800 stemmeberettigede pr. PC), må vi gå til anskaffelse 

av 16 PC-er til valgtinget. Vi må i tillegg gå til anskaffelse av 16 strekkodelesere for avlesing 

av valgkort. Strekkodelesing av valgkort eliminerer antall feilavkryssinger, og effektiviserer 

arbeidet med registrering av velgeren.  

I forslaget til budsjett er det tatt høyde for denne ekstra kostnaden. 

 

 



Betydning for rutiner 

 

Opplæring 

Innføring av elektronisk avkryssing i manntall krever en grundig opplæring av 

valgmedarbeiderne som skal ha denne oppgaven. Valgstyrets sekretariat vil utarbeide ny 

håndbok/rutinebeskrivelse for valggjennomføringen, og sørge for at valgmedarbeiderne får 

tilstrekkelig opplæring, også når det gjelder funksjonen som avkrysser. 

 

Fremmede stemmer 

Elektronisk avkryssing i manntallet vil bety en rutineendring for kommunene. For kommuner 

med flere kretser, vil man ikke lenger motta fremmede stemmer. Dette skyldes at et 

elektronisk manntall vil gi tilgang til manntallet for hele kommunen. Velgeren kan da gå til 

hvilken som helst valglokale i kommunen, avgi stemmen rett i urnen og bli krysset av i 

manntallet. Denne rutineendringen innebærer dermed at kommunen ikke trenger å behandle 

fremmede stemmer etter at valglokalene er stengt. Kommunene må imidlertid forholde seg til 

en ny stemmetype, kalt beredskapsstemmer. 

 

Beredskap 

Dersom kommunen opplever å miste tilgang til nettet i løpet av valgdagen, og ikke greier å få 

koblet til back-up løsningen, må kommunen benytte en beredskapsrutine. Ved en eventuell 

beredskapssituasjon, må stemmegivninger avlegges i konvolutt (beredskapsstemmer). Det vil 

foreligge spesifikke oransje beredskapskonvolutter som skal benyttes i dette tilfellet. 

Beredskapsstemmene må behandles sentralt i kommunen etter at valglokalene er stengt.  

Som en ekstra forsikring vil IKT-personell være i beredskap så lenge valgtinget holder åpent. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil utarbeide forskrift for en beredskapsrutine. 

 

Kretsvise resultater 

 

Det er fortsatt slik at velgeren tilhører en bestemt krets. Velgeren kan imidlertid stemme hvor 

som helst i kommunen. Når velgeren slipper stemmeseddelen rett i urnen, vil det ikke være 

mulig å spore denne tilbake til vedkommende. Stemmeseddelen må derfor telles opp i den 

kretsen hvor velgeren faktisk møtte opp og avga sin stemme. Dette innebærer at kretsvise 

resultater og oppmøteprosent kan bli noe annerledes fra tidligere år. Det er viktig å merke at 

resultater og oppmøteprosent ikke blir feil, men de vil gjelde for faktisk oppmøte og resultat i 

den aktuelle kretsen. Videre så vil det ikke bli noe forskjell i resultater og oppmøteprosent 

totalt for hele kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Forsøkene med elektronisk avkryssing i manntall er nå gjennomført av mange kommuner ved 

de tre siste valgene. Tilbakemeldingen fra forsøkskommunene er unisone. De ønsker ikke å gå 

tilbake til avkryssing i papirmanntall. Elektronisk avkryssing fører til at velgeren rasker får 

avlagt sin stemme, da velgeren selv kan velge hvilket avkrysserbord man ønsker å gå til (den 

med minst/ingen kø). Antall feilavkryssinger vil reduseres. Arbeidet med møtebok for 

stemmestyret og valgstyret blir forenklet, og ikke minst vil man kunne få et raskere og mer 

korrekt valgoppgjør. Innføring av elektronisk avkryssing vil øke utgiftene til opplæring og 

innkjøp av elektronisk utstyr. Rådmannen mener allikevel at hensynet til effektiviseringen av 

valgavviklingen, redusering av feil og hensynet til økt grad av sikkerhet for hemmelig valg 

veier opp for de økte kostnadene. Innkjøp av strekkodelesere er en engangsinvestering, og 



anskaffelse av tilstrekkelig antall PC-er søkes løst på best mulig måte for kommunen som en 

helhet. 

 

Rådmannen anbefaler at man innfører elektronisk avkryssing i manntall som en permanent 

ordning. 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 
  

Valgstyret 
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Stortingsvalget 2017 - Delegering av myndighet etter kommuneloven  

 
Forslag til vedtak: 

 

Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av Stortings- og 

sametingsvalget 2017. Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-

prinsipielle saker som er nødvendig for en effektiv saksbehandling og gjennomføring av 

valget. Valgsekretariatets leder gis myndighet til å endre personsammensetningen i 

sekretariatet ved behov. 

 

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. 

 

Sekretariatet består av følgende personer: 

 

Kari Véien Denné (leder) 

Evi Mathilassi Lien (nestleder) 

Henning Sveen (IKT) 

Arild Andresen (teknisk) 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske 

avviklingen av valget, og ta avgjørelser som ikke er av prinsipiell betydning. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Kari Véien Denné 
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