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RINGERIKE KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Valgstyret
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 27.09.2018
Tid: 16:00 – 16:35

Innkalte
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Tilstede fra
administrasjonen
Merknader
Behandlede saker

Navn
Kjell Børre Hansen
Dag Erik Henaug
Kirsten Orebråten
Hans-Petter Aasen
Nanna Kristoffersen

Forfall Møtt for

Kari Veien Dènne, leder for Valgstyrets sekretariat.

Fra og med sak 1/18
til og med sak 5/18

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet
satt.
Møteprotokollen godkjennes

Kjell B. Hansen
leder

Møtesekretær
Trude S. Bjerkås

Følgende saker ble behandlet
Saksnr.
1/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/3104
Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting 2019

2/18

18/3349
Forhåndsstemmesteder - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

3/18

18/3465
Kommunestyre og fylkestingsvalg - Stemmekretser og stemmesteder

4/18

18/3548
Delegering av myndighet etter kommuneloven

5/18

18/3542
Avlønning av stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere
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1/18
Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting 2019
Vedtak:
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og
mandag 9. september.

Behandling:
Avstemming:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Valgstyrets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og
mandag 9. september.
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2/18
Forhåndsstemmesteder - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Vedtak:


Forhåndsstemmestedene etableres i innleide paviljonger som er tilpasset denne type
aktivitet.



Jf. valgforskriftens § 34 etableres det en avtale med vaktselskap for transport av
valgmateriell.



Kravspesifikasjon for avtale med vaktselskap fremlegges valgstyret.

Behandling:
Leder Kjell B. Hansen fremmet følgende forslag:
«Første punkt strykes.
Tilleggspunkt:
Kravspesifikasjon for avtale med vaktselskap fremlegges valgstyret.»
Avstemming:
Forslag til vedtak, samt leders forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Det opprettes to nye forhåndsstemmesteder.
Forhåndsstemmestedene etableres i innleide paviljonger som er tilpasset denne type aktivitet.
Jf. valgforskriftens § 34 etableres det en avtale med vaktselskap for transport av valgmateriell.
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3/18
Kommunestyre og fylkestingsvalg - Stemmekretser og stemmesteder
Vedtak:
Kirkekretsen beholdes som egen stemmekrets.

Behandling:
Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag:
«Kirkekretsen beholdes som egen stemmekrets.»
Avstemming:
Aasens (Sp) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Valgstyrets innstilling til
Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Kirkekretsen avvikles. De stemmeberettigede overføres stemmekretsen Hønefoss Syd.
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4/18
Delegering av myndighet etter kommuneloven
Vedtak:
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av kommunestyreog fylkestingsvalget 2019.
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv valggjennomføring av valget.
Leder av valgstyrets sekretariat gis myndighet til å endre personsammensetningen i
sekretariatet ved behov.

Behandling:
Avstemming:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av kommunestyreog fylkestingsvalget 2019.
Valgstyrets sekretariat gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv valggjennomføring av valget.
Leder av valgstyrets sekretariat gis myndighet til å endre personsammensetningen i
sekretariatet ved behov.
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5/18
Avlønning av stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere
Vedtak:







Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en
godtgjørelse tilsvarende kr 215,- pr time.
Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 3 000,- for merarbeid og ansvar.
Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på helgedag, og etter 7,5 timer på
hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen.
«kommunale» pensjonister godtgjøres i henhold til gjeldene tariffavtale.
Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende
godtgjørelsesreglement
Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser

Behandling:
Leder Kjell B. Hansen fremmet følgende forslag til endring av kulepunkt 1:
«godtgjørelse tilsvarende kr 215,- pr time.»
Avstemming:
Forslag til vedtak, samt Leders forslag til endring ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:







Stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som ikke er ansatt i kommunen tilstås en
godtgjørelse på kr 215,- pr arbeidet time.
Stemmestyreleder gis i tillegg en godtgjørelse på kr 3 000,- for merarbeid og ansvar.
Jf. gjeldende tariffavtale utbetales overtid for arbeid på helgedag, og etter 7,5 timer på
hverdager for stemmestyremedlemmer/valgmedarbeidere som er ansatt i kommunen.
«kommunale» pensjonister godtgjøres i henhold til gjeldene tariffavtale.
Tapt arbeidsfortjeneste utbetales i henhold til Ringerike kommunes gjeldende
godtgjørelsesreglement
Bilgodtgjørelse/reisekostnader utbetales i henhold til statens satser
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