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Arkivsaksnr.: 18/3104-1

Arkiv: 014

Fastsetting av valgdag for kommunetyre- og fylkesting 2019
Saksnr.: Utvalg
1/18
Valgstyret
/
Kommunestyret

Møtedato
27.09.2018

Forslag til vedtak:
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og
mandag 9. september.
Beskrivelse av saken
Stortinget har fastsatt at valgdagen for kommunestyre- og fylkesting 2019 blir mandag 9.
september. I medhold av valglovens § 9-2(2) kan kommunestyret bestemme at det skal holdes
valg også søndag 8. september.
I Ringerike har det blitt avholdt 2-dagers valg i 2013, 2015 og 2017.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble 10,93 prosent av stemmene avlagt på
søndag. Valgdeltakelsen var på 52,80 prosent.
Ved Stortingsvalget i 2017 ble 15,34 prosent av stemmene avlagt på søndag. Valgdeltakelsen
var på 74,80 prosent.
Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. På landsbasis stemte 60,20
prosent ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Til stortingsvalget var valgdeltakelsen
78,20 prosent på landsbasis.
Økonomiske forhold
Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning. Ved forrige valg ble
det avholdt valgting i Ullerål og Veien krets mellom klokken 13 og 19 på søndag.
Tilbakemeldingene fra stemmestyreledere er at åpningstiden er tilstrekkelig.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget ble 38,58 prosent av stemmene i Veien krets, og
36,07 prosent av stemmene i Ullerål avlagt på søndag. Totalt ble det avlagt 2 688 stemmer i de
to kretsene på søndag.
Ved avvikling av valgting på søndag i de to kretsene påløper det en ekstra kostnad på om lag
120 000 kroner.
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Alternative løsninger
Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 9. september. Ved å avholde valg kun
mandag, vil utgiftene i forbindelse med valggjennomføringen reduseres.
Vurdering
På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler valgstyrets leder at man også i 2019
avholder valg både søndag 8. og mandag 9. september. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under
landsgjennomsnittet, og valgstyrets leder mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være
med å gi økt valgdeltakelse.

Vedlegg
Vedtak om fastsettelse av valgdag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ringerike kommune, 18.08.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 18/3349-1

Arkiv: 014

Forhåndsstemmesteder - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Saksnr.: Utvalg
2/18
Valgstyret

Møtedato
27.09.2018

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.

Innledning / bakgrunn
I henhold til valgloven § 8-3 (2) bokstav b skal forhåndsstemmegivning foregå der valgstyret
bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer.
Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra 10. august i valgåret, jf. valgloven § 8-1
første ledd. Forhåndsstemmegivningen kan ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen,
jf. valgloven § 8-1 annet ledd. Valgstyret må etter en konkret helhetsvurdering avgjøre hvor
mange steder det er behov for å ha forhåndsstemmemottak i kommunen. Loven bygger
imidlertid på den forutsetning at det i hele perioden skal være mulig å forhåndsstemme minst
ett sted. Dette gjelder likevel bare på vanlige arbeidsdager (mandag-fredag).
Det er ikke fastsatt krav til åpningstider for forhåndsstemme lokalene i valgloven eller i
valgforskriften.
Beskrivelse av saken
Saksbehandler har i forkant av det kommende valget foretatt en generell gjennomgang av
forhåndsstemmestedene benyttet ved stortingsvalget i 2017. Det er i vurderingen vektlagt at
lokalene skal oppfylle valglovens bestemmelser om egnethet og tilgjengelighet, samt inneha en
sentral plassering. Kravet til egnethet er presisert i valgloven § 8-3 første ledd og innebærer
blant annet at rammene rundt stemmegivningen skal være slik at velgeren føler seg bekvemme i
situasjonen, og trygg på at grunnleggende sikkerhetsrutiner er ivaretatt. Vilkåret til
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tilgjengelighet er gjengitt i valgforskriften §§ 26 og 30 og omfatter både tilgjengelighet til
valglokalet og inne i selve valglokalet.
Lokalisering av forhåndsstemmesteder må sees i sammenheng slik at kommunen samlet sett har
et tilfredsstillende tilbud av forhåndsstemmesteder. Ringerike kommune har siden 2009 hatt en
betydelig økning i antall avlagte forhåndsstemmer.
Årstall Type valg

Stemmetype Antall Stemmetype Antall

2009

Stortingsvalg

Forhåndsst.

4 158

Valgtingst.

12123

Valgdelt. Valgdelt.
i prosent i prosent
lokalt
hele
landet
74,1
76,4

2011

Kommunestyre- Forhåndsst.
og
fylkestingsvalg
Stortingsvalg
Forhåndsst.

3 085

Valgtingst.

10724

59,2

64,2

4 360

Valgtingst.

12689

76,3

78,2

Kommunestyre- Forhåndsst.
og
fylkestingsvalg
Stortingsvalg
Forhåndsst.

3 212

Valgtingst.

9 374

52,8

60,2

5 854

Valgtingst.

10925

74,8

78,2

2013
2015
2017

Som statistikken viser mottar vi vesentlig færre stemmer ved kommunestyre- og
fylkestingsvalg, enn ved stortingsvalg.
Antallet stemmesedler som skal behandles er allikevel flere, da mange avgir stemme både til
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.
Ved valget 2017 fordelte forhåndsstemmene seg slik på de ulike mottakene:
Stemmested
Antall
Kuben senter
3 154
Bibliotek
1 088
Rådhus/Servicetorg
585
Ringerike sykehus
47
Konvolutt
534
Institusjon
263
Antall
5 671
forhåndsstemmer
Til andre
183
kommuner
Totalt antall
5 854
forhåndsstemmer

Side 5 av 15

Sak 2/18
Forhåndstemmesteder
Kuben senter:
Statistikken for Ringerike viser at opprettelse av stemmemottak på Kuben senter vært en
ubetinget suksess. Plasseringen ved inngangspartiet ved forrige valg fungerte utmerket.
Saksbehandler anser lovens krav om egnethet og tilgjengelighet som oppfylt ved dette
stemmestedet.
Åpningstid på Kuben har vært første mandag etter 10. august og hele perioden.
Ved forrige valg holdt vi åpent fra klokken 10–18 på hverdager og klokken 10–17 på lørdager.
Tilbakemelding fra forhåndsstemmemottakerne er at åpningstiden siste lørdag og siste uke bør
utvides til klokken 18 på lørdag og klokken 20 på hverdagene. Dette er det samme som
senterets åpningstid. Det er siste lørdag og siste uken det er størst «trykk».
Biblioteket:
På Biblioteket oppfylles også lovens krav, men dessverre er antall stemmegivninger lavt.
Valgstyrets sekretariat har rettet en forespørsel til Tronrud eiendom som eier Hønefoss Bru
(der biblioteket ligger).
Forespørselen var om vi kunne få låne arealer til å opprette forhåndsstemmested i nærheten av
inngangen i hovedetasjen. Antall personer som frekventerer dette arealet er vesentlig høyere,
enn i 2. etasje der biblioteket ligger.
Tronrud Eiendom v/Haakon Tronrud er positiv til dette, og er behjelpelig med finne en sentral
og god plassering som kan benyttes til stemmemottak.
Ved mottaket på biblioteket har man fulgt de ordinære åpningstidene til biblioteket.
Ved å flytte stemmestedet ned i hovedetasjen er man ikke lenger bundet opp av bibliotekets
åpningstider.
Åpningstidene ved biblioteket er svært varierende, og har skapt utfordringer for
gjennomføringen av forhåndsstemmingen. Den største utfordringen har vært at åpningstidene
er svært ulik åpningstiden på Kuben og rådhuset/servicetorget. Selv om dette er annonsert i
Ringerikes Blad og på nett har velgerne problemer med å få med seg, og huske informasjonen.
I tillegg har det vært en utfordring med åpning/stenging av mottaket.
Rådhuset/servicetorg:
Når det gjelder lokalene i rådhus/servicetorg er også disse lite benyttet. Fordelen med dette
lokalet er at det innebærer få utgifter til drift. Skranke er allerede bemannet, så det er kun
behov for å leie inn en ekstra person for å kunne ta i mot stemmer. I tillegg har det vært
tradisjon for å motta tidligforhåndsstemmer ved dette stemmestedet.
Kommunen er forpliktet til å ha ett stemmested for tidligforhåndsstemming. Perioden for
tidligforhåndsstemming er 1. juli til 10. august.
Ved dette mottaket registreres også konvoluttstemmer (fra andre
kommuner/utlandet/brevstemmer/andre).
Med bakgrunn i dette vil rådmannen anbefale at man opprettholder rådhuset/servicetorg som
forhåndsstemmested.
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Valgpaviljonger:
I et forsøkt på å øke valgdeltakelsen har man i andre kommuner opprettet stemmesteder der
velgerne oppholder seg.
Drammen kommune har ved flere valg utvidet antall forhåndsstemmesteder, deriblant har de
satt opp valgpaviljonger.
Valgansvarlig i Drammen kommune opplyser følgende:
I 2015 mottok Drammen kommune 9340 forhåndsstemmer. 8864 av disse stemmene var
innenbys stemmer. Til sammen 30,4 % av totalt antall mottatte stemmer var
forhåndsstemmer. I
2017 ble det avgitt 19667 forhåndsstemmer i Drammen, hvorav 17357 stemmer var innenbys
stemmer. Med dette som bakgrunn forhåndsstemte 47,8 % av velgerne. Selv om andelen
velgere som forhåndsstemmer øker er det ingen evidens for at et utvidet
forhåndsstemmetilbud gir økt valgdeltakelse. Fremmøteprosenten på nasjonalt nivå var
henholdsvis 60,2 % (2015) og 78,2 % (2017). Tilsvarende tall for Drammen kommune var 55,9
% (2015) og 75,9 % (2017). Med andre ord, et utvidet forhåndsstemmetilbud reduserer
«trykket» på valgdagen, men det gir ikke økt valgdeltakelse. På den annen side kan det
hevdes at tilgjengeligheten som tilbudet representerer har som konsekvens at kommunen
ikke har opplevd ytterligere reduksjon i valgdeltakelsen.
I Drammen er erfaringen at forhåndsstemmemottak på kjøpesentre og torg må etableres i
egne valgpaviljonger (brakker). Kostnaden (leie og rigg) er anslagsvis 150 000 kroner pr.
valgpaviljong. I tillegg kommer blant annet utgifter til profilering, innkjøp av IT-utstyr,
bevertning, frakt av stemmesedler med sikkhetsselskap, IT-support og lønnskostnader.
Totalkostnaden for drift av en valgpaviljong i to uker er dermed i underkant av 400 000
kroner. Vi leier brakker etter konkurranse, jf. regelverket for offentlige anskaffelser. I 2017 ble
Ramirent valgt som tilbyder.
På Eikli (ved Rema og Plantasjen), ved Mega i Hønengata og på Hvervenkastet er det stor
gjennomstrømning av mennesker. På disse stedene gode parkeringsmuligheter.
Som et prøveprosjekt kunne man eksempelvis etablert en valgpaviljong på Eikli, samt en ved
Mega i Hønengata. Da vil søndre del av byen være godt dekket, og man har også hensyntatt
beboere i nordre del av byen. Hvorvidt man med et slikt prøveprosjekt også skal ha en
valgpaviljong på Hvervenkastet, må valgstyret avgjøre.
Det er pr dato færre personer som frekventerer dette område enn de to forannevnte. Dersom
Coop etablerer seg på Hvervenkastet vil tilstrømming av potensielle velgere øke.
Valgstyrets leder vil anbefale at man som en prøveordning etablerer valgpaviljongene de to
siste ukene av forhåndsstemmeperioden (mandag 26. august til og med fredag 6. september).
Åpningstiden bør hensynta butikkenes åpningstid, og med henblikk på når det er flest
mennesker på stedene.
Det er sendt forespørsel til Eierseksjonssameiet Barbroveien 2 AS, COOP ØST SA og Gisle
Arnesen om å få disponere arealer på Eikli, Hvervenkastet (ved Ringerike gjestegård) og ved
Coop Mega i Hønengata.
Samtlige eiere er positive, og lar valgstyret disponere egnet areal til etablering av
valgpaviljonger.
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Juridiske forhold
Som nevnt stiller valgloven strenge krav til utforming av valglokaler. Ved utlysning av
eventuell konkurranse på valgpaviljonger vil sekretariatet sørge for at dette ivaretas.
Valgforskriftens §§ 29, 29a, 34 inneholder bestemmelser om tømming av urner, og transport
av valgmateriell. Frakting av urner med avlagte stemmesedler er det mest kritiske punktet.
Dersom en urne blir korrumpert eller «forsvinner» må det avholdes omvalg. Med stadig økende
krav sikkerhet bør valgstyret vurdere om vi skal benytte vaktselskap til/fra
forhåndsstemmestedene slik det gjøres i Drammen kommune. Brukte urner må fraktes til
oppbevaring på rådhuset hver dag. Ved tidligere valg har dette foregått ved at
forhåndsstemmemottakerne har gått eller kjørt fra forhåndsstemmemottaket til rådhuset.
Dette setter forhåndsstemmemottakeren i en sårbar situasjon, og det vil være tvil om lovens
krav til betryggende rutiner er fulgt.
Økonomiske forhold
Dersom antallet forhåndsstemmesteder økes vil dette innebære økte utgifter. Drammen
kommune har beregnet at drift av en valgpaviljong i fjorten dager, koster fire hundre tusen.
I tillegg vil det påløpe økte utgifter dersom man velger å kjøpe vektertjeneste for transport av
valgurner.

Ringerike kommune, 18.09.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 18/3465-1

Arkiv: 014

Kommunestyre og fylkestingsvalg - Stemmekretser og stemmesteder
Saksnr.: Utvalg
3/18
Valgstyret
/
Kommunestyret

Møtedato
27.09.2018

Forslag til vedtak:
Kirkekretsen avvikles. De stemmeberettigede overføres stemmekretsen Hønefoss Syd.
Sammendrag
Jf. valglovens § 9-3 (1) er det kommunestyret, eller valgstyret etter delegering som avgjør hvor
mange stemmekretser kommunen skal deles inn i.
Jf. Valglovens § 9-3 (2) bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå.
Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i
valglokalet uten hjelp.
Det er behov for en justering av valgkretser siden Eikli skole og Kirkeskolen legges ned.
Flerbrukshallen ved Benterud skole er svært godt egnet som valglokale. Ved dette valglokalet
kan man ta i mot nesten ubegrenset antall velgere. Ved å slå sammen valgkretsene
Kirkekretsen og Hønefoss Syd vil antallet stemmeberettigede være i overkant av 5 000
stemmeberettigede. Til sammenligning har Ullerål krets i overkant av 6 000
stemmeberettigede. Utbyggingen av Ullerål skole gjør at valglokalene må flyttes ved
kommunestyre og fylkestingsvalget 2019. Ringerikshallen er reservert, og vil fungere som
midlertidig valglokale.
Beskrivelse av saken
Lokalene ved Eikli skole og Kirkeskolen er dårlig egnet som valglokale. I Kirkekretsen er det
få stemmeberettigede. Ved valget i 2015 var det 1 395 stemmeberettigede og det ble det avlagt
594 stemmer på valgdagen.
Siden Kirkeskolen avvikles som barneskole er det usikkert hva lokalene skal brukes til, og om
disse kan benyttes som valglokale i fremtiden. Elevene som tilhørte nedlagte Vegård skole får
Benterud skole som sin nærskole.
Benterud skole åpner januar 2019. Fra samme tidspunkt legges Eikli skole og Kirkeskolen ned.
Siden det er usikkerhet om Kirkeskolen kan benyttes som valglokale i fremtiden, kan det være
fornuftig å avvikle Kirkekretsen samtidig som kretsen Hønefoss Syd må bytte lokaler.
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Stemmeberettigede må i all hovedsak benytte seg av privat transport for å komme seg til
Kirkeskolen. Reiseveien til valglokalet vil for de fleste ikke ble veldig mye lengere til Benterud
skole.
I tilknytning til Benterud skole er det bygget en stor flerbrukshall. Flerbrukshallen er svært
godt egnet som valglokale. Lokalene tilfredsstiller valglovens krav om egnethet og
tilgjengelighet. Det vil være behov for å reservere parkeringsplasser til forflytningshemmede,
da det er begrenset antall parkeringsplasser utenfor skolen. For andre vil parkering kunne skje
ved rådhuset, ved Hønefoss videregående skole osv. Det vil bli viktig å informere velgerne om
dette, slik at flest mulig går eller sykler til valglokalet.
Dersom flerbrukshallen etableres som stemmelokale må det kjøpes inn tildekkingsgulv. Dette
for å sikre gulvdekket mot feil fottøy. Hallen kan deles i tre like store arealer. Bredden på 1/3
av hallen er ca. 25 meter og inn til første skillevegg er det ca. 15 meter. Dette arealet er
tilstrekkelig for en god og effektiv valgavvikling.
Ved valget i 2015 og 2017 ble det avholdt to-dagers valg i Veien og Ullerål krets. Det kan
være et alternativ å avhold to-dagers valg også i flerbrukshallen, siden antallet
stemmeberettigede vil ligge på nivået mellom Veien og Ullerål krets.
Tidligere behandlinger og vedtak
I 2012 ble stemmekretsene Heggen, Hønefoss Nord og Hen avviklet. Stemmeberettigede fra
Heggen ble overført Veien krets, og stemmeberettigede fra Hønefoss Nord og Hen
stemmekrets ble overført Ullerål krets. Det har ikke kommet negative tilbakemeldinger på
avvikling av de nevnte kretsene, og valgavviklingen ved kretsene Ullerål og Veien har vært
vellykket.
Stadig flere velgere avlegger forhåndsstemme, slik at behovet for å avholde valgting på mange
steder er stadig mindre.
Økonomiske forhold
Det vil være kostnadsbesparende å slå sammen Kirkekretsen og Hønefoss Syd.
Man har kun behov for ett stemmestyre, og det er ikke behov for å øke antallet
valgmedarbeidere med mer enn en til to personer, (i forhold til opprinnelig bemanning ved
Hønefoss Syd), ved valgavvikling i flerbrukshallen.
Dette innebærer at man sparer utgifter til honorar, reiseutgifter og bespisning til seks personer.
Dersom man velger å avholde valgting også på søndag i flerbrukshallen, vil utgiftene til
honorar, reiseutgifter og bespisning for tretten personer påløpe.
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Behov for informasjon
Valglokale i flerbrukshallen vil gi velgerne ett bedre tilbud i form av hensiktsmessige lokaler
som gjør at vi får en effektiv valgavvikling.
Det er viktig at informasjonen på valgkort opplyser om nytt stemmested. I tillegg vil det bli
annonsert i lokalavisen, på Ringerike kommune sin nettside og på valg.no

Ringerike kommune, 18.09.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 18/3548-1

Arkiv: 014

Delegering av myndighet etter kommuneloven
Saksnr.: Utvalg
4/18
Valgstyret

Møtedato
27.09.2018

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.
Beskrivelse av saken
Delegering av valgstyrets myndighet:
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.
Valgstyrets leder, et arbeisutvalg eller administrasjonssjefen kan gis vedtaksmyndighet som
ligger til valgstyret etter loven. Det er imidlertid begrensninger med hensyn til omfang og
sakstype.
Konkrete enkeltsaker kan delegeres. I tillegg gis det adgang til delegering i ”typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning”.
Dette er en skranke både for hva valgstyret kan delegere og for hvordan delegeringsfullmakten
kan benyttes. Det er ikke adgang til
å delegere generell avgjørelsesmyndighet i saker som må anses for å være av prinsipiell
betydning. Delegeringsvedtaket må leses med den begrensning at den som har fått
delegert myndighet, har plikt til å gå tilbake til valgstyret hvis en enkeltsak innenfor en generell
fullmakt må anses å ha prinsipiell betydning.
Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser.
Bestemmelsen gir dermed valgstyret et vidt rom for å vurdere hva som i det enkelte tilfelle er
forsvarlig og hensiktsmessig.
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Det er ikke mulig å gi eksakte svar på hva som anses for å være av prinsipiell betydning slik at
myndigheten ikke kan delegeres. Som en veiledning kan en si at saker som er av ren praktisk
art sjelden vil være av prinsipiell betydning. Dette vil typisk være gjøremål som å sette opp
manntall og legge det ut til alminnelig ettersyn, komme med kunngjøringer, lage lister over
klager, underrette velgere og kandidater, trykking av stemmesedler og lignende. Prøving og
godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger er ikke av prinsipiell betydning, og kan også
delegeres.
Valgstyret kan imidlertid ikke overlate til lederen å utføre denne oppgaven alene.
Lederen må gjøre det sammen med valgstyrets sekretær eller en annen
valgmedarbeider. Dette følger av regelen i valgforskriften § 35 som sier at det skal være to
personer til stede ved åpning av stemmegivninger. Videre sier forskriften at dersom
åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter foregår samtidig, må dette ikke gjøres av de
samme personene. Denne begrensningen er begrunnet i prinsippet om hemmelig valg.
Som ved tidliger valg anbefales det at følgende personer oppnevnes som valgstyrets
sekretariat:
Kari Véien Denné (leder)
Evi Mathilassi Lien (nestleder)
Henning Sveen (IKT)

Ringerike kommune, 18.09.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 18/3542-1

Arkiv: 014

Avlønnning av stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere
Saksnr.: Utvalg
5/18
Valgstyret

Møtedato
27.09.2018

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

Beskrivelse av saken
På grunn av lovendring til valget 2015 bemannes nå stemmestedene med valgmedarbeidere
som ikke er listekandidater. Ordningen med godtgjørelse pr. time har fungert bra ved valget i
2015 og 2017.
Satsene for godtgjørelse har stått stille siden valget i 2015, og det er derfor foreslått en
moderat økning av timesats og tillegg for stemmestyreleder.
Det er viktig at vi rekrutterer og beholder gode valgmedarbeider og stemmestyreledere, for å
sikre en god valggjennomføring. Det er også viktig at valgarbeidet ikke fremstår som
«dugnadsarbeid», men godtgjøres på en slik måte at stemmestyrene kan stille krav til
valgmedarbeideren som arbeider på valgtinget. I tillegg er det viktig at vi rekrutterer god
medarbeidere til arbeidet med forhåndsstemmegivningen. Antallet personer som avlegger
forhåndsstemme er økende, og dette stiller større krav til forhåndsstemmemottakerne.

Tidligere behandlinger og vedtak
Ved valget i 2015 og 2017 var timesatsen kr 200,- og tillegget til styreleder var på kr 2 000,-
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Ringerike kommune, 18.09.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné
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Valgstyret
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3104-1

Arkiv: 014

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkesting 2019
Forslag til vedtak:
Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 avholdes over to dager: søndag 8. september og
mandag 9. september.
Beskrivelse av saken
Stortinget har fastsatt at valgdagen for kommunestyre- og fylkesting 2019 blir mandag 9.
september. I medhold av valglovens § 9-2(2) kan kommunestyret bestemme at det skal holdes
valg også søndag 8. september.
I Ringerike har det blitt avholdt 2-dagers valg i 2013, 2015 og 2017.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015 ble 10,93 prosent av stemmene avlagt på
søndag. Valgdeltakelsen var på 52,80 prosent.
Ved Stortingsvalget i 2017 ble 15,34 prosent av stemmene avlagt på søndag. Valgdeltakelsen
var på 74,80 prosent.
Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. På landsbasis stemte 60,20
prosent ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015. Til stortingsvalget var valgdeltakelsen
78,20 prosent på landsbasis.
Økonomiske forhold
Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning. Ved forrige valg ble
det avholdt valgting i Ullerål og Veien krets mellom klokken 13 og 19 på søndag.
Tilbakemeldingene fra stemmestyreledere er at åpningstiden er tilstrekkelig.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget ble 38,58 prosent av stemmene i Veien krets, og
36,07 prosent av stemmene i Ullerål avlagt på søndag. Totalt ble det avlagt 2 688 stemmer i de
to kretsene på søndag.
Ved avvikling av valgting på søndag i de to kretsene påløper det en ekstra kostnad på om lag
120 000 kroner.
Alternative løsninger
-

Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 9. september. Ved å avholde valg kun
mandag, vil utgiftene i forbindelse med valggjennomføringen reduseres.
Vurdering
På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler valgstyrets leder at man også i 2019
avholder valg både søndag 8. og mandag 9. september. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under
landsgjennomsnittet, og valgstyrets leder mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være
med å gi økt valgdeltakelse.

Vedlegg
Vedtak om fastsettelse av valgdag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ringerike kommune, 18.08.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné

-

Departementene
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Kommunene
Registrerte politiske partier
Stortinget
Deres ref

Vår ref

Dato

18/584-8

16. mars 2018

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Valgloven § 9-2 (1) lyder:
"Kongen fastsetter før hvert valg valgdagen til en mandag."
I statsråd 16. mars 2018 er valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget fastsatt til
mandag 9. september 2019.
Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i
vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019.
Departementet vil i løpet av våren fastsette forskrifter for gjennomføring av kommunestyreog fylkestingsvalget 2019 for kommuner og fylkeskommuner som er berørt av
grenseendringer. Disse kommunene og fylkeskommunene skal gjennomføre valg som om
sammenslåinger, deling og grensejusteringer er gjennomført. Departementet vil
forskriftsfeste at fellesnemnda får myndighet til å bestemme om det skal avholdes valg også
på søndagen.

Med hilsen

Siri Dolven (e.f.)
avdelingsdirektør
Sissel Lian
seniorrådgiver

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858

Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Sissel Lian
22 24 68 89

Kopi: Valgdirektoratet
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Arkivsaksnr.: 18/3349-1

Arkiv: 014

Forhåndsstemmesteder - kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
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.

Innledning / bakgrunn
I henhold til valgloven § 8-3 (2) bokstav b skal forhåndsstemmegivning foregå der valgstyret
bestemmer at det skal mottas forhåndsstemmer.
Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra 10. august i valgåret, jf. valgloven § 8-1
første ledd. Forhåndsstemmegivningen kan ikke foregå senere enn siste fredag før valgdagen,
jf. valgloven § 8-1 annet ledd. Valgstyret må etter en konkret helhetsvurdering avgjøre hvor
mange steder det er behov for å ha forhåndsstemmemottak i kommunen. Loven bygger
imidlertid på den forutsetning at det i hele perioden skal være mulig å forhåndsstemme minst
ett sted. Dette gjelder likevel bare på vanlige arbeidsdager (mandag-fredag).
Det er ikke fastsatt krav til åpningstider for forhåndsstemme lokalene i valgloven eller i
valgforskriften.
Beskrivelse av saken
Saksbehandler har i forkant av det kommende valget foretatt en generell gjennomgang av
forhåndsstemmestedene benyttet ved stortingsvalget i 2017. Det er i vurderingen vektlagt at
lokalene skal oppfylle valglovens bestemmelser om egnethet og tilgjengelighet, samt inneha en
sentral plassering. Kravet til egnethet er presisert i valgloven § 8-3 første ledd og innebærer
blant annet at rammene rundt stemmegivningen skal være slik at velgeren føler seg bekvemme i
situasjonen, og trygg på at grunnleggende sikkerhetsrutiner er ivaretatt. Vilkåret til

-

tilgjengelighet er gjengitt i valgforskriften §§ 26 og 30 og omfatter både tilgjengelighet til
valglokalet og inne i selve valglokalet.
Lokalisering av forhåndsstemmesteder må sees i sammenheng slik at kommunen samlet sett har
et tilfredsstillende tilbud av forhåndsstemmesteder. Ringerike kommune har siden 2009 hatt en
betydelig økning i antall avlagte forhåndsstemmer.
Årstall Type valg

Stemmetype Antall Stemmetype Antall

2009

Stortingsvalg

Forhåndsst.

4 158

Valgtingst.

12123

Valgdelt. Valgdelt.
i prosent i prosent
lokalt
hele
landet
74,1
76,4

2011

Kommunestyre- Forhåndsst.
og
fylkestingsvalg
Stortingsvalg
Forhåndsst.

3 085

Valgtingst.

10724

59,2

64,2

4 360

Valgtingst.

12689

76,3

78,2

Kommunestyre- Forhåndsst.
og
fylkestingsvalg
Stortingsvalg
Forhåndsst.

3 212

Valgtingst.

9 374

52,8

60,2

5 854

Valgtingst.

10925

74,8

78,2

2013
2015
2017

Som statistikken viser mottar vi vesentlig færre stemmer ved kommunestyre- og
fylkestingsvalg, enn ved stortingsvalg.
Antallet stemmesedler som skal behandles er allikevel flere, da mange avgir stemme både til
kommunestyrevalget og fylkestingsvalget.
Ved valget 2017 fordelte forhåndsstemmene seg slik på de ulike mottakene:
Stemmested
Antall
Kuben senter
3 154
Bibliotek
1 088
Rådhus/Servicetorg
585
Ringerike sykehus
47
Konvolutt
534
Institusjon
263
Antall
5 671
forhåndsstemmer
Til andre
183
kommuner
Totalt antall
5 854
forhåndsstemmer

-

Forhåndstemmesteder
Kuben senter:
Statistikken for Ringerike viser at opprettelse av stemmemottak på Kuben senter vært en
ubetinget suksess. Plasseringen ved inngangspartiet ved forrige valg fungerte utmerket.
Saksbehandler anser lovens krav om egnethet og tilgjengelighet som oppfylt ved dette
stemmestedet.
Åpningstid på Kuben har vært første mandag etter 10. august og hele perioden.
Ved forrige valg holdt vi åpent fra klokken 10–18 på hverdager og klokken 10–17 på lørdager.
Tilbakemelding fra forhåndsstemmemottakerne er at åpningstiden siste lørdag og siste uke bør
utvides til klokken 18 på lørdag og klokken 20 på hverdagene. Dette er det samme som
senterets åpningstid. Det er siste lørdag og siste uken det er størst «trykk».
Biblioteket:
På Biblioteket oppfylles også lovens krav, men dessverre er antall stemmegivninger lavt.
Valgstyrets sekretariat har rettet en forespørsel til Tronrud eiendom som eier Hønefoss Bru
(der biblioteket ligger).
Forespørselen var om vi kunne få låne arealer til å opprette forhåndsstemmested i nærheten av
inngangen i hovedetasjen. Antall personer som frekventerer dette arealet er vesentlig høyere,
enn i 2. etasje der biblioteket ligger.
Tronrud Eiendom v/Haakon Tronrud er positiv til dette, og er behjelpelig med finne en sentral
og god plassering som kan benyttes til stemmemottak.
Ved mottaket på biblioteket har man fulgt de ordinære åpningstidene til biblioteket.
Ved å flytte stemmestedet ned i hovedetasjen er man ikke lenger bundet opp av bibliotekets
åpningstider.
Åpningstidene ved biblioteket er svært varierende, og har skapt utfordringer for
gjennomføringen av forhåndsstemmingen. Den største utfordringen har vært at åpningstidene
er svært ulik åpningstiden på Kuben og rådhuset/servicetorget. Selv om dette er annonsert i
Ringerikes Blad og på nett har velgerne problemer med å få med seg, og huske informasjonen.
I tillegg har det vært en utfordring med åpning/stenging av mottaket.
Rådhuset/servicetorg:
Når det gjelder lokalene i rådhus/servicetorg er også disse lite benyttet. Fordelen med dette
lokalet er at det innebærer få utgifter til drift. Skranke er allerede bemannet, så det er kun
behov for å leie inn en ekstra person for å kunne ta i mot stemmer. I tillegg har det vært
tradisjon for å motta tidligforhåndsstemmer ved dette stemmestedet.
Kommunen er forpliktet til å ha ett stemmested for tidligforhåndsstemming. Perioden for
tidligforhåndsstemming er 1. juli til 10. august.
Ved dette mottaket registreres også konvoluttstemmer (fra andre
kommuner/utlandet/brevstemmer/andre).
Med bakgrunn i dette vil rådmannen anbefale at man opprettholder rådhuset/servicetorg som
forhåndsstemmested.

-

Valgpaviljonger:
I et forsøkt på å øke valgdeltakelsen har man i andre kommuner opprettet stemmesteder der
velgerne oppholder seg.
Drammen kommune har ved flere valg utvidet antall forhåndsstemmesteder, deriblant har de
satt opp valgpaviljonger.
Valgansvarlig i Drammen kommune opplyser følgende:
I 2015 mottok Drammen kommune 9340 forhåndsstemmer. 8864 av disse stemmene var
innenbys stemmer. Til sammen 30,4 % av totalt antall mottatte stemmer var
forhåndsstemmer. I
2017 ble det avgitt 19667 forhåndsstemmer i Drammen, hvorav 17357 stemmer var innenbys
stemmer. Med dette som bakgrunn forhåndsstemte 47,8 % av velgerne. Selv om andelen
velgere som forhåndsstemmer øker er det ingen evidens for at et utvidet
forhåndsstemmetilbud gir økt valgdeltakelse. Fremmøteprosenten på nasjonalt nivå var
henholdsvis 60,2 % (2015) og 78,2 % (2017). Tilsvarende tall for Drammen kommune var 55,9
% (2015) og 75,9 % (2017). Med andre ord, et utvidet forhåndsstemmetilbud reduserer
«trykket» på valgdagen, men det gir ikke økt valgdeltakelse. På den annen side kan det
hevdes at tilgjengeligheten som tilbudet representerer har som konsekvens at kommunen
ikke har opplevd ytterligere reduksjon i valgdeltakelsen.
I Drammen er erfaringen at forhåndsstemmemottak på kjøpesentre og torg må etableres i
egne valgpaviljonger (brakker). Kostnaden (leie og rigg) er anslagsvis 150 000 kroner pr.
valgpaviljong. I tillegg kommer blant annet utgifter til profilering, innkjøp av IT-utstyr,
bevertning, frakt av stemmesedler med sikkhetsselskap, IT-support og lønnskostnader.
Totalkostnaden for drift av en valgpaviljong i to uker er dermed i underkant av 400 000
kroner. Vi leier brakker etter konkurranse, jf. regelverket for offentlige anskaffelser. I 2017 ble
Ramirent valgt som tilbyder.
På Eikli (ved Rema og Plantasjen), ved Mega i Hønengata og på Hvervenkastet er det stor
gjennomstrømning av mennesker. På disse stedene gode parkeringsmuligheter.
Som et prøveprosjekt kunne man eksempelvis etablert en valgpaviljong på Eikli, samt en ved
Mega i Hønengata. Da vil søndre del av byen være godt dekket, og man har også hensyntatt
beboere i nordre del av byen. Hvorvidt man med et slikt prøveprosjekt også skal ha en
valgpaviljong på Hvervenkastet, må valgstyret avgjøre.
Det er pr dato færre personer som frekventerer dette område enn de to forannevnte. Dersom
Coop etablerer seg på Hvervenkastet vil tilstrømming av potensielle velgere øke.
Valgstyrets leder vil anbefale at man som en prøveordning etablerer valgpaviljongene de to
siste ukene av forhåndsstemmeperioden (mandag 26. august til og med fredag 6. september).
Åpningstiden bør hensynta butikkenes åpningstid, og med henblikk på når det er flest
mennesker på stedene.
Det er sendt forespørsel til Eierseksjonssameiet Barbroveien 2 AS, COOP ØST SA og Gisle
Arnesen om å få disponere arealer på Eikli, Hvervenkastet (ved Ringerike gjestegård) og ved
Coop Mega i Hønengata.
Samtlige eiere er positive, og lar valgstyret disponere egnet areal til etablering av
valgpaviljonger.

-

Juridiske forhold
Som nevnt stiller valgloven strenge krav til utforming av valglokaler. Ved utlysning av
eventuell konkurranse på valgpaviljonger vil sekretariatet sørge for at dette ivaretas.
Valgforskriftens §§ 29, 29a, 34 inneholder bestemmelser om tømming av urner, og transport
av valgmateriell. Frakting av urner med avlagte stemmesedler er det mest kritiske punktet.
Dersom en urne blir korrumpert eller «forsvinner» må det avholdes omvalg. Med stadig økende
krav sikkerhet bør valgstyret vurdere om vi skal benytte vaktselskap til/fra
forhåndsstemmestedene slik det gjøres i Drammen kommune. Brukte urner må fraktes til
oppbevaring på rådhuset hver dag. Ved tidligere valg har dette foregått ved at
forhåndsstemmemottakerne har gått eller kjørt fra forhåndsstemmemottaket til rådhuset.
Dette setter forhåndsstemmemottakeren i en sårbar situasjon, og det vil være tvil om lovens
krav til betryggende rutiner er fulgt.
Økonomiske forhold
Dersom antallet forhåndsstemmesteder økes vil dette innebære økte utgifter. Drammen
kommune har beregnet at drift av en valgpaviljong i fjorten dager, koster fire hundre tusen.
I tillegg vil det påløpe økte utgifter dersom man velger å kjøpe vektertjeneste for transport av
valgurner.

Ringerike kommune, 18.09.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné

-
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Valgstyret
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 18/3465-1

Arkiv: 014

Kommunestyre og fylkestingsvalg - Stemmekretser og stemmesteder
Forslag til vedtak:
Kirkekretsen avvikles. De stemmeberettigede overføres stemmekretsen Hønefoss Syd.
Sammendrag
Jf. valglovens § 9-3 (1) er det kommunestyret, eller valgstyret etter delegering som avgjør hvor
mange stemmekretser kommunen skal deles inn i.
Jf. Valglovens § 9-3 (2) bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå.
Stemmegivningen skal foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i
valglokalet uten hjelp.
Det er behov for en justering av valgkretser siden Eikli skole og Kirkeskolen legges ned.
Flerbrukshallen ved Benterud skole er svært godt egnet som valglokale. Ved dette valglokalet
kan man ta i mot nesten ubegrenset antall velgere. Ved å slå sammen valgkretsene
Kirkekretsen og Hønefoss Syd vil antallet stemmeberettigede være i overkant av 5 000
stemmeberettigede. Til sammenligning har Ullerål krets i overkant av 6 000
stemmeberettigede. Utbyggingen av Ullerål skole gjør at valglokalene må flyttes ved
kommunestyre og fylkestingsvalget 2019. Ringerikshallen er reservert, og vil fungere som
midlertidig valglokale.
Beskrivelse av saken
Lokalene ved Eikli skole og Kirkeskolen er dårlig egnet som valglokale. I Kirkekretsen er det
få stemmeberettigede. Ved valget i 2015 var det 1 395 stemmeberettigede og det ble det avlagt
594 stemmer på valgdagen.
Siden Kirkeskolen avvikles som barneskole er det usikkert hva lokalene skal brukes til, og om
disse kan benyttes som valglokale i fremtiden. Elevene som tilhørte nedlagte Vegård skole får
Benterud skole som sin nærskole.
Benterud skole åpner januar 2019. Fra samme tidspunkt legges Eikli skole og Kirkeskolen ned.
Siden det er usikkerhet om Kirkeskolen kan benyttes som valglokale i fremtiden, kan det være
fornuftig å avvikle Kirkekretsen samtidig som kretsen Hønefoss Syd må bytte lokaler.

-

Stemmeberettigede må i all hovedsak benytte seg av privat transport for å komme seg til
Kirkeskolen. Reiseveien til valglokalet vil for de fleste ikke ble veldig mye lengere til Benterud
skole.
I tilknytning til Benterud skole er det bygget en stor flerbrukshall. Flerbrukshallen er svært
godt egnet som valglokale. Lokalene tilfredsstiller valglovens krav om egnethet og
tilgjengelighet. Det vil være behov for å reservere parkeringsplasser til forflytningshemmede,
da det er begrenset antall parkeringsplasser utenfor skolen. For andre vil parkering kunne skje
ved rådhuset, ved Hønefoss videregående skole osv. Det vil bli viktig å informere velgerne om
dette, slik at flest mulig går eller sykler til valglokalet.
Dersom flerbrukshallen etableres som stemmelokale må det kjøpes inn tildekkingsgulv. Dette
for å sikre gulvdekket mot feil fottøy. Hallen kan deles i tre like store arealer. Bredden på 1/3
av hallen er ca. 25 meter og inn til første skillevegg er det ca. 15 meter. Dette arealet er
tilstrekkelig for en god og effektiv valgavvikling.
Ved valget i 2015 og 2017 ble det avholdt to-dagers valg i Veien og Ullerål krets. Det kan
være et alternativ å avhold to-dagers valg også i flerbrukshallen, siden antallet
stemmeberettigede vil ligge på nivået mellom Veien og Ullerål krets.
Tidligere behandlinger og vedtak
I 2012 ble stemmekretsene Heggen, Hønefoss Nord og Hen avviklet. Stemmeberettigede fra
Heggen ble overført Veien krets, og stemmeberettigede fra Hønefoss Nord og Hen
stemmekrets ble overført Ullerål krets. Det har ikke kommet negative tilbakemeldinger på
avvikling av de nevnte kretsene, og valgavviklingen ved kretsene Ullerål og Veien har vært
vellykket.
Stadig flere velgere avlegger forhåndsstemme, slik at behovet for å avholde valgting på mange
steder er stadig mindre.
Økonomiske forhold
Det vil være kostnadsbesparende å slå sammen Kirkekretsen og Hønefoss Syd.
Man har kun behov for ett stemmestyre, og det er ikke behov for å øke antallet
valgmedarbeidere med mer enn en til to personer, (i forhold til opprinnelig bemanning ved
Hønefoss Syd), ved valgavvikling i flerbrukshallen.
Dette innebærer at man sparer utgifter til honorar, reiseutgifter og bespisning til seks personer.
Dersom man velger å avholde valgting også på søndag i flerbrukshallen, vil utgiftene til
honorar, reiseutgifter og bespisning for tretten personer påløpe.

Behov for informasjon
-

Valglokale i flerbrukshallen vil gi velgerne ett bedre tilbud i form av hensiktsmessige lokaler
som gjør at vi får en effektiv valgavvikling.
Det er viktig at informasjonen på valgkort opplyser om nytt stemmested. I tillegg vil det bli
annonsert i lokalavisen, på Ringerike kommune sin nettside og på valg.no

Ringerike kommune, 18.09.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné

-
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Delegering av myndighet etter kommuneloven
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.
Beskrivelse av saken
Delegering av valgstyrets myndighet:
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.
Valgstyrets leder, et arbeisutvalg eller administrasjonssjefen kan gis vedtaksmyndighet som
ligger til valgstyret etter loven. Det er imidlertid begrensninger med hensyn til omfang og
sakstype.
Konkrete enkeltsaker kan delegeres. I tillegg gis det adgang til delegering i ”typer av
saker som ikke er av prinsipiell betydning”.
Dette er en skranke både for hva valgstyret kan delegere og for hvordan delegeringsfullmakten
kan benyttes. Det er ikke adgang til
å delegere generell avgjørelsesmyndighet i saker som må anses for å være av prinsipiell
betydning. Delegeringsvedtaket må leses med den begrensning at den som har fått
delegert myndighet, har plikt til å gå tilbake til valgstyret hvis en enkeltsak innenfor en generell
fullmakt må anses å ha prinsipiell betydning.
Hva som er av prinsipiell betydning må fastsettes ut fra vedtakets karakter og konsekvenser.
Bestemmelsen gir dermed valgstyret et vidt rom for å vurdere hva som i det enkelte tilfelle er
forsvarlig og hensiktsmessig.

-

Det er ikke mulig å gi eksakte svar på hva som anses for å være av prinsipiell betydning slik at
myndigheten ikke kan delegeres. Som en veiledning kan en si at saker som er av ren praktisk
art sjelden vil være av prinsipiell betydning. Dette vil typisk være gjøremål som å sette opp
manntall og legge det ut til alminnelig ettersyn, komme med kunngjøringer, lage lister over
klager, underrette velgere og kandidater, trykking av stemmesedler og lignende. Prøving og
godkjenning av kurante forhåndsstemmegivninger er ikke av prinsipiell betydning, og kan også
delegeres.
Valgstyret kan imidlertid ikke overlate til lederen å utføre denne oppgaven alene.
Lederen må gjøre det sammen med valgstyrets sekretær eller en annen
valgmedarbeider. Dette følger av regelen i valgforskriften § 35 som sier at det skal være to
personer til stede ved åpning av stemmegivninger. Videre sier forskriften at dersom
åpning av omslags- og stemmeseddelkonvolutter foregår samtidig, må dette ikke gjøres av de
samme personene. Denne begrensningen er begrunnet i prinsippet om hemmelig valg.
Som ved tidliger valg anbefales det at følgende personer oppnevnes som valgstyrets
sekretariat:
Kari Véien Denné (leder)
Evi Mathilassi Lien (nestleder)
Henning Sveen (IKT)

Ringerike kommune, 18.09.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné

-

-
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Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Avlønnning av stemmestyremedlemmer og valgmedarbeidere
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
Beskrivelse av saken
På grunn av lovendring til valget 2015 bemannes nå stemmestedene med valgmedarbeidere
som ikke er listekandidater. Ordningen med godtgjørelse pr. time har fungert bra ved valget i
2015 og 2017.
Satsene for godtgjørelse har stått stille siden valget i 2015, og det er derfor foreslått en
moderat økning av timesats og tillegg for stemmestyreleder.
Det er viktig at vi rekrutterer og beholder gode valgmedarbeider og stemmestyreledere, for å
sikre en god valggjennomføring. Det er også viktig at valgarbeidet ikke fremstår som
«dugnadsarbeid», men godtgjøres på en slik måte at stemmestyrene kan stille krav til
valgmedarbeideren som arbeider på valgtinget. I tillegg er det viktig at vi rekrutterer god
medarbeidere til arbeidet med forhåndsstemmegivningen. Antallet personer som avlegger
forhåndsstemme er økende, og dette stiller større krav til forhåndsstemmemottakerne.

Tidligere behandlinger og vedtak
Ved valget i 2015 og 2017 var timesatsen kr 200,- og tillegget til styreleder var på kr 2 000,-

-

Ringerike kommune, 18.09.2018
Kjell B. Hansen
leder valgstyret

saksbehandler: Kari Véien Denné

-

