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RINGERIKE KOMMUNE
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Arkivsaksnr.: 17/921-1

Arkiv: 011

Stortingsvalget 2017 - Forhåndsstemmesteder og åpningstider
Saksnr.: Utvalg
1/17
Valgstyret

Møtedato
28.03.2017

Forslag til vedtak:
1. Tidligstemme kan avlegges på rådhuset/servicetorget fra og med 1. juli alle hverdager i
Servicetorgets åpningstid, frem til ordinær forhåndsstemmegivning starter.

2. Forhåndsstemmegivning foregår på rådhuset/servicetorget fra og med torsdag 10. august til
og med fredag 8. september. Fra og med mandag 14. august kan man også avlegge
forhåndsstemme på biblioteket og Kuben senter.
3. Åpningstider:
Tidligstemmegivning:
Rådhuset/servicetorget. Alle hverdager fra 1. juli frem til 10. august i servicetorgets
åpningstid.
Ordinær forhåndsstemming:
Ringerike bibliotek: Mottaket holdes åpent i åpningstiden for bemannet bibliotek. Fredag 8.
september stenger mottaket klokken 15:00
Rådhuset/servicetorget: Følger Servicetorgets åpningstid. Fredag 8. september stenger
mottaket klokken 15:00
Kuben senter: Åpent fra klokken 10:00 til klokken 18:00 på hverdager, og fra klokken 10:00
til klokken 17:00 på lørdager.
Fredag 8. september stenger mottaket klokken 15:00.

4. Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 6. september klokken 15:30.

Beskrivelse av saken
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RINGERIKE KOMMUNE
Sak 1/17
Tidligstemmegivning
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi
stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen
og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.
Det kreves ikke at kommunen tilrettelegger for full forhåndsstemmegivning i alle lokaler.
Det foreslås derfor mottak for tidligstemmegivning på rådhuset/servicetorget. Dette er i tråd med
tidligere praksis.
Erfaringsmessig ser vi at det er svært få som avlegger tidligstemme.
Forhåndsstemmesteder
Ved forrige valg opprettet vi forhåndsstemmemottak på Kuben senter. Det ble en ubetinget
suksess. Det ble mottatt vesentlig flere forhåndsstemmer på Kuben, enn de andre
forhåndsstemmestedene.
Senterleder Høibakk har bekreftet at vi også i år kan etablere forhåndstemmemottak på Kuben.
Plassen som er reservert er i 1. etasje i nærheten av rulletrappen. Plasseringen gjør at vi når
mange, samtidig som velgerne får avlagt sin stemme uforstyrret.
Evalueringen av forrige valg viser at vi bør åpne mottaket samtidig som senteret åpner. Ved
forrige valg åpnet ikke mottaket før klokken 12, og valgmedarbeiderne opplevde da at det ble
en del kø. Evalueringen viser at det synes å være fornuftig å avslutte klokken 18 på hverdager
og klokken 17 på lørdager.
Åpningstiden for mottaket på biblioteket er foreslått lik åpningstiden det er bemannet bibliotek.
Det foreslås å utvide forhåndsstemmeperioden slik at vi etablerer mottak på Kuben og
biblioteket fra og med mandag 14. august. Dette er en utvidelse på fjorten dager i forhold til
tidligere valg. Forhåpentligvis vil økt tilgjengelighet føre til økt valgdeltakelse.
Ambulerende stemmegivning
I tillegg til de faste forhåndsstemmelokalene, vil det legges til rette for ambulerende
forhåndsstemmemottak i fengselet, pleie- og omsorgsinstitusjoner, sykehuset og privat hjem etter
meldt behov.
Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 6. september klokken 15:30.
Dersom valgstyret velger å opprette forhåndsstemmested ved Kuben senter vil elevene ved
Ringerike og Hønefoss videregående skole ha et godt tilbud om å kunne avlegge forhåndsstemme i
midttimen eller etter skoletid.
Elevene ved Hønefoss videregående går forbi forhåndsstemmestedet på rådhuset/servicesenteret,
(et par hundre meter fra skolen), for å komme til bussen. I tillegg er det kort vei fra Hønefoss
sentrum stopp til både Kuben og biblioteket. For elevene ved Ringerike videregående er det også et
par hundre meter fra skolen og til Kuben/biblioteket.
Ved fjorårets folkeavstemning ble det opprettet forhåndsstemmemottak på Hønefoss og Ringerike
videregående skole. Valgmedarbeiderne har rapportert tilbake at det var svært få som benyttet seg
av tilbudet.

Økonomiske forhold
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RINGERIKE KOMMUNE
Sak 1/17
Valgloven § 8-1 femte ledd bestemmer at det skal være to stemmemottakere til stede ved mottak av
forhåndsstemmer. Dette gjelder kun i den ordinære forhåndsstemmegivningsperioden innenriks,
med unntak av på Svalbard og Jan Mayen. Krav til to stemmemottakere gjelder ikke ved
tidligstemmegivningen. Dette fordi stemmeseddelkonvolutt, valgkort og omslagskonvolutt alltid
benyttes ved tidligstemmegivning.
Ved biblioteket og Kuben senter må det bemannes med to valgmedarbeidere på hvert sted. Totalt er
det snakk om rundt 730 timer. Utgifter til lønn inkl. sosiale kostnader vil da beløpe seg til rundt kr.
200 000,- dersom stemmemottaker får en timelønn på kr 200,- samt tillegg.
Ved servicetorget vil det ikke påløpe ekstra utgifter som følge av forhåndsstemmegivning, da dette
håndteres av de ansatte.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er viktig å forsøke å få økt valgdeltakelse. Forhåndsstemmegivning på
Kuben senter ble en stor suksess ved forrige valg. Rådmannen anbefaler at perioden for avleggelse
av forhåndsstemmer utvides til å gjelde fra og med mandag 14. august på Kuben senter og på
biblioteket. Rådmannen anbefaler at man opprettholder biblioteket som forhåndsstemmested, da
dette er godt innarbeidet og kjent blant publikum.
Rådmannen mener også at tilbudet til førstegangsvelgerne på de videregående skolene er svært
godt, uten at man oppretter fast forhåndsstemmested på skolen.
Det vil også være en god service for publikum å ha forhåndsstemmested på rådhuset/servicetorget,
uten at dette har noen økonomisk konsekvens for kommunen.

Ringerike kommune, 9.3.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Sak 2/17

Arkivsaksnr.: 17/987-1

Arkiv: 011

Stortingsvalget 2017 - Avlønning av stemmestyremedlemmer og
valgmedarbeidere
Saksnr.: Utvalg
2/17
Valgstyret

Møtedato
28.03.2017

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
På grunn av lovendring til valget i 2015 består stemmestyrene nå av valgmedarbeidere som
ikke er listekandidater. Ved forrige valg bestemte valgstyret at
stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere skulle avlønnes på slik måte som forslag til vedtak i
denne saken.
Ordningen med timelønn fungerte greit. Stemmestyrelederne ønsker ikke å gå tilbake til
ordningen med et fast honorar.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen anser det ikke som nødvendig å forhøye timelønnen til dette valget.
Rådmannen anbefaler at man viderefører ordningen fra forrige valg og med samme satser som sist.

Ringerike kommune, 03.03.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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RINGERIKE KOMMUNE
Sak 3/17

Arkivsaksnr.: 17/1008-1

Arkiv: 011

Stortingsvalg 2017 - forhåndsstemming på helse- og
omsorgsinstitusjoner
Saksnr.: Utvalg
3/17
Valgstyret

Møtedato
28.03.2017

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



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.
Ved stemmemottak på helse- og omsorgssentre kan man også motta stemmer fra personer som
oppholder seg i trygde- og omsorgsboliger i umiddelbar nærhet til institusjonen, jf. Valgforskriftens
§ 25.
Valgstyret kunngjør tid og sted for forhåndsstemmegivningen.
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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 fengsel og Adaptor.
Tid for forhåndsstemmegivningen avtales med den enkelte institusjon og stemmested, og
kunngjøres ved oppslag og informasjon på det enkelte sted.

Ringerike kommune, 09.03.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 17/1009-1

Arkiv: 011

Fastsetting av åpningstid på valgtinget søndag 10. september og
mandag 11. september
Saksnr.: Utvalg
4/17
Valgstyret

Møtedato
28.03.2017

Forslag til vedtak:
Valgtinget søndag 19. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra klokken
13:00 til klokken 19:00.
Valgtinget mandag 11. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00 til
klokken 21:00.

Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i møte den 27. oktober 2016 at det skulle avholdes to-dagers valg i 2017.
Valgstyret må fastsette åpningstidene ved valgtinget den 10. og 11. 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 8.
september.
Fra og med 14. august kan velgerne også avlegge forhåndsstemme på biblioteket og Kuben.
Videre vil det bli avholdt forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med
tilliggende trygde- og omsorgsboliger.
Det vil bli 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.
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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 8.
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 10. september, med
åpningstid fra klokken 13:00 til klokken 19:00.
Mandag 11. september avholdes det valgting i samtlige kretser fra klokken 09:00 til klokken 21:00.

Ringerike kommune, 03.03.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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SAKSFRAMLEGG
Valgstyret

Arkivsaksnr.: 17/921-1

Arkiv: 011

Stortingsvalget 2017 - Forhåndsstemmesteder og åpningstider
Forslag til vedtak:
1. Tidligstemme kan avlegges på rådhuset/servicetorget fra og med 1. juli alle hverdager i
Servicetorgets åpningstid, frem til ordinær forhåndsstemmegivning starter.

2. Forhåndsstemmegivning foregår på rådhuset/servicetorget fra og med torsdag 10. august
til og med fredag 8. september. Fra og med mandag 14. august kan man også avlegge
forhåndsstemme på biblioteket og Kuben senter.
3. Åpningstider:
Tidligstemmegivning:
Rådhuset/servicetorget. Alle hverdager fra 1. juli frem til 10. august i servicetorgets
åpningstid.
Ordinær forhåndsstemming:
Ringerike bibliotek: Mottaket holdes åpent i åpningstiden for bemannet bibliotek. Fredag
8. september stenger mottaket klokken 15:00
Rådhuset/servicetorget: Følger Servicetorgets åpningstid. Fredag 8. september stenger
mottaket klokken 15:00
Kuben senter: Åpent fra klokken 10:00 til klokken 18:00 på hverdager, og fra klokken
10:00 til klokken 17:00 på lørdager.
Fredag 8. september stenger mottaket klokken 15:00.

4. Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 6. september klokken
15:30.

Beskrivelse av saken
Tidligstemmegivning
Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi
stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen
og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august i valgåret.
Det kreves ikke at kommunen tilrettelegger for full forhåndsstemmegivning i alle lokaler.
Det foreslås derfor mottak for tidligstemmegivning på rådhuset/servicetorget. Dette er i tråd med
tidligere praksis.
Erfaringsmessig ser vi at det er svært få som avlegger tidligstemme.
Forhåndsstemmesteder
Ved forrige valg opprettet vi forhåndsstemmemottak på Kuben senter. Det ble en ubetinget
suksess. Det ble mottatt vesentlig flere forhåndsstemmer på Kuben, enn de andre
forhåndsstemmestedene.
Senterleder Høibakk har bekreftet at vi også i år kan etablere forhåndstemmemottak på
Kuben. Plassen som er reservert er i 1. etasje i nærheten av rulletrappen. Plasseringen gjør at
vi når mange, samtidig som velgerne får avlagt sin stemme uforstyrret.
Evalueringen av forrige valg viser at vi bør åpne mottaket samtidig som senteret åpner. Ved
forrige valg åpnet ikke mottaket før klokken 12, og valgmedarbeiderne opplevde da at det ble
en del kø. Evalueringen viser at det synes å være fornuftig å avslutte klokken 18 på hverdager
og klokken 17 på lørdager.
Åpningstiden for mottaket på biblioteket er foreslått lik åpningstiden det er bemannet
bibliotek.
Det foreslås å utvide forhåndsstemmeperioden slik at vi etablerer mottak på Kuben og
biblioteket fra og med mandag 14. august. Dette er en utvidelse på fjorten dager i forhold til
tidligere valg. Forhåpentligvis vil økt tilgjengelighet føre til økt valgdeltakelse.
Ambulerende stemmegivning
I tillegg til de faste forhåndsstemmelokalene, vil det legges til rette for ambulerende
forhåndsstemmemottak i fengselet, pleie- og omsorgsinstitusjoner, sykehuset og privat hjem etter
meldt behov.
Frist for å melde behov for hjemmestemming settes til onsdag 6. september klokken 15:30.
Dersom valgstyret velger å opprette forhåndsstemmested ved Kuben senter vil elevene ved
Ringerike og Hønefoss videregående skole ha et godt tilbud om å kunne avlegge forhåndsstemme
i midttimen eller etter skoletid.
Elevene ved Hønefoss videregående går forbi forhåndsstemmestedet på rådhuset/servicesenteret,
(et par hundre meter fra skolen), for å komme til bussen. I tillegg er det kort vei fra Hønefoss
sentrum stopp til både Kuben og biblioteket. For elevene ved Ringerike videregående er det også
et par hundre meter fra skolen og til Kuben/biblioteket.
Ved fjorårets folkeavstemning ble det opprettet forhåndsstemmemottak på Hønefoss og Ringerike
videregående skole. Valgmedarbeiderne har rapportert tilbake at det var svært få som benyttet seg
av tilbudet.

Økonomiske forhold

Valgloven § 8-1 femte ledd bestemmer at det skal være to stemmemottakere til stede ved mottak
av forhåndsstemmer. Dette gjelder kun i den ordinære forhåndsstemmegivningsperioden
innenriks, med unntak av på Svalbard og Jan Mayen. Krav til to stemmemottakere gjelder ikke
ved tidligstemmegivningen. Dette fordi stemmeseddelkonvolutt, valgkort og omslagskonvolutt
alltid benyttes ved tidligstemmegivning.
Ved biblioteket og Kuben senter må det bemannes med to valgmedarbeidere på hvert sted. Totalt
er det snakk om rundt 730 timer. Utgifter til lønn inkl. sosiale kostnader vil da beløpe seg til rundt
kr. 200 000,- dersom stemmemottaker får en timelønn på kr 200,- samt tillegg.
Ved servicetorget vil det ikke påløpe ekstra utgifter som følge av forhåndsstemmegivning, da dette
håndteres av de ansatte.

Rådmannens vurdering
Rådmannen mener det er viktig å forsøke å få økt valgdeltakelse. Forhåndsstemmegivning på
Kuben senter ble en stor suksess ved forrige valg. Rådmannen anbefaler at perioden for avleggelse
av forhåndsstemmer utvides til å gjelde fra og med mandag 14. august på Kuben senter og på
biblioteket. Rådmannen anbefaler at man opprettholder biblioteket som forhåndsstemmested, da
dette er godt innarbeidet og kjent blant publikum.
Rådmannen mener også at tilbudet til førstegangsvelgerne på de videregående skolene er svært
godt, uten at man oppretter fast forhåndsstemmested på skolen.
Det vil også være en god service for publikum å ha forhåndsstemmested på rådhuset/servicetorget,
uten at dette har noen økonomisk konsekvens for kommunen.

Ringerike kommune, 9.3.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Valgstyret

Arkivsaksnr.: 17/987-1

Arkiv: 011

Stortingsvalget 2017 - Avlønning av 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
På grunn av lovendring til valget i 2015 består stemmestyrene nå av valgmedarbeidere som
ikke er listekandidater. Ved forrige valg bestemte valgstyret at
stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere skulle avlønnes på slik måte som forslag til vedtak
i denne saken.
Ordningen med timelønn fungerte greit. Stemmestyrelederne ønsker ikke å gå tilbake til
ordningen med et fast honorar.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anser det ikke som nødvendig å forhøye timelønnen til dette valget.
Rådmannen anbefaler at man viderefører ordningen fra forrige valg og med samme satser som sist.

Ringerike kommune, 03.03.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Valgstyret

Arkivsaksnr.: 17/1008-1

Arkiv: 011

Stortingsvalg 2017 - 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
Beskrivelse av saken
I henhold til valglovens § 8.3 annet ledd skal det foregå forhåndsstemming på kommunens helseog omsorgssentre, og der valgstyret ellers beslutter at det skal mottas forhåndsstemmer.
Ved stemmemottak på helse- og omsorgssentre kan man også motta stemmer fra 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 fengsel og Adaptor.

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

Ringerike kommune, 09.03.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG
Valgstyret

Arkivsaksnr.: 17/1009-1

Arkiv: 011

Fastsetting av åpningstid på valgtinget søndag 10. september og mandag 11.
september
Forslag til vedtak:
Valgtinget søndag 19. september avholdes i Ullerål og Veien krets. Åpningstiden er fra klokken
13:00 til klokken 19:00.
Valgtinget mandag 11. september avholdes i alle kretser. Åpningstiden er fra klokken 09:00 til
klokken 21:00.

Beskrivelse av saken
Kommunestyret vedtok i møte den 27. oktober 2016 at det skulle avholdes to-dagers valg i 2017.
Valgstyret må fastsette åpningstidene ved valgtinget den 10. og 11. 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 8.
september.
Fra og med 14. august kan velgerne også avlegge forhåndsstemme på biblioteket og Kuben.
Videre vil det bli avholdt forhåndsstemmegivning på alle kommunens omsorgssentre med
tilliggende trygde- og omsorgsboliger.
Det vil bli 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 8.
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 10. september, med
åpningstid fra klokken 13:00 til klokken 19:00.
Mandag 11. september avholdes det valgting i samtlige kretser fra klokken 09:00 til klokken
21:00.

Ringerike kommune, 03.03.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

