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Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag
Saksnr.: Utvalg
1/20
Valgstyret
/
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2020

Forslag til vedtak:
Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager:
søndag 12. september og mandag 13. september.
Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til
klokken 19:00.
Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken 21:00.
Beskrivelse av saken
I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til
mandag 13. september 2021.
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal
holdes valg også søndag 12. september 2021, jf. valgloven § 9 - 2 (2).
I Ringerike har det blitt avholdt to-dagers valg siden 2013.
Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. Til Stortingsvalget 2017 var
valgdeltakelsen 78,2 % på landsbasis, og i Ringerike 74,8 %.

Ved Stortingsvalget 2017 ble det avlagt 1 675 stemmer på søndag. Ved Veien krets var det
677 velgere som avla stemme på søndag. Ved Ullerål krets var det 998 velgere som avla
stemme på søndag.
Prosentvis ble det avlagt 15,34 % stemmer på søndag.
Ved fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg ble det mottatt totalt 2 955 stemmer på
søndag. Dette utgjorde 12,17 % av alle mottatte stemmer.
På landsbasis var valgdeltakelsen på 64,7 % og i Ringerike 59 %.
Åpningstidene på valglokalene har vært fra klokken 13:00 til 19:00 på søndager, og fra
klokken 09:00 til klokken 21:00 på mandager.
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Tilbakemeldingene fra stemmestyrelederne er at åpningstiden er tilstrekkelig.
De av velgerne som ikke har anledning til å avlegge stemme på valgting, har mulighet til å
avlegge forhåndsstemme i perioden 1. juli til og med 10. september.
Ved forrige valg var det 45,1 % av velgerne som valgte å forhåndsstemme.
Økonomiske forhold
Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning.
Det må påregnes at det vil komme ekstraordinære, statlige føringer/bestemmelser i forhold til
gjennomføringen av valgting på grunn av korona-situasjonen. Slike føringer/bestemmelser er pr
dato ikke kjent.
Ved avvikling av valgting på søndag, ved Veien og Ullerål krets, vil det påløpe en ekstra kostnad på
om lag 150 000,- kr. Summen vil kunne bli høyere dersom det kommer nye smittevernregler for
gjennomføring av valgting.

Alternative løsninger
Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 13. september 2021. Ved å avholde valg
kun mandag, vil utgiftene i forbindelse med valggjennomføringen reduseres.

Rådmannens vurdering
På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler rådmannen at man også i 2021 avholder
valg både søndag 12. og mandag 13. september 2021. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under
landsgjennomsnittet, og rådmannen mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være med å
gi økt valgdeltakelse.

Vedlegg
Fastsetting av valgdag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ringerike kommune, 21.08.2020
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 20/3754-1
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Endring i antall stemmekretser
Saksnr.: Utvalg
2/20
Valgstyret
/
Kommunestyret

Møtedato
22.09.2020

Forslag til vedtak:


Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss
Syd.

Sammendrag
Iht. valgloven § 9-3 første ledd er det kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, som
avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret bestemmer hvor
stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. Stemmegivningen skal
foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp.
Dette følger av valgloven § 9-3 andre ledd.
Foran neste års Stortingsvalg er det behov for en endring av stemmekretser i Ringerike
kommune. Kirkeskolen er lagt ned og valglokalet fungerte dårlig ved fjorårets kommunestyreog fylkestingsvalg. Stemmekretsen Hønefoss Syd benyttet i 2019 flerbrukshallen ved Benterud
skole som valglokale. Dette fungerte veldig godt og hallen er stor nok til å ta imot de 1365
stemmeberettigede fra Kirkekretsen. Dersom man slår sammen stemmekretsene Hønefoss Syd
og Kirkekretsen vil det totale antallet stemmeberettigede i kretsen være 5323, basert på
manntallet for kommune- og fylkestingsvalget 2019. Til sammenligning hadde Ullerål krets
6272 stemmebrettigede ved valget i 2019.
Beskrivelse av saken
Kirkeskolen har vært nedlagt siden januar 2019. Gymsalen på skolen ble benyttet som
valglokale ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september 2019. Erfaringen fra forrige
valg er at Kirkeskolen egner seg svært dårlig som valglokale. Gymsalen hadde ikke vært i bruk
på flere måneder og det måtte bestilles ekstra vask av lokalet i forkant av valget. Det var ikke
nettilgang til gymsalen, og valgfunksjonærene måtte benytte seg av et ustabilt mobilt bredbånd.
Valgfunsjonærene hadde heller ikke tilgang til tekjøkken og de sanitære forholdene var ikke
optimale. I tillegg ble det bemerket at det var dårlig luftkvalitet.
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I følge tall fra valg.no var det 1365 stemmeberettigede ved Kirkekretsen ved forrige valg. Det
ble avlagt 451 stemmer på valgdagen. Ca. 400 av de stemmeberettigede som tilhører
Kirkekretsen forhåndsstemte. Det vil si at nesten 50 % av de stemmebrettigede fra
Kirkekretsen som stemte ved valget, valgte å forhåndsstemme. I kommunen som helhet
benyttet 45,1 % seg av muligheten til å forhåndsstemme ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2019.
Det er mulig å avlegge tidligstemme på rådhuset fra 1. juli i valgåret. Fra og med 12. august til
og med fredagen før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme. Ringerike kommune var veldig
fornøyd med gjennomføringen av forhåndsstemmeperioden ved forrige valg. På bakgrunn av
lite gjennomgangstrafikk på Sentrumskvartalet, foreslås det nå å flytte dette
forhåndsstemmelokalet til Hvervenmoen. Det er kort avstand mellom butikkene på
Hvervenmoen og Kirkeskolen, og dersom Hvervenmoen blir opprettet som
forhåndsstemmested, vil de stemmeberettigede i Kirkekretsen ha tilgang til et
forhåndsstemmelokale i sitt nærområde.
Dersom Kirkekretsen avvikles og stemmekretsen slås sammen med Hønefoss Syd, kan de
stemmeberettigede som ønsker å stemme på valgdagen benytte seg av valglokalet på nye
Benterud skole. Ettersom det er få som bor i umiddelbar nærhet til Kirkeskolen, må de som
hører til Kirkekretsen mest sannsynlig benytte seg av privat transport uansett. Reiseveien til
Benterud skole vil derfor ikke bli veldig mye lenger for de stemmeberettigede.
Stemmeberettigede kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen på valgdagen. Det
vil si at de som har tilhørt Kirkekretsen i praksis kan velge selv hvor de vil stemme på
valgdagen.
Valgdagen for Stortingsvalget i 2021 er satt til 13. september. Innen den tid er det usikkert hva
som er status for Kirkeskolen. Til neste høst vil bygget sannsynligvis ha forfalt ytterligere.
Alternativt kan det ha blitt besluttet at bygget skal benyttes til et annet formål som ikke er
forenlig med å anvende det som valglokale. Det anses derfor som risikalbelt å fastsette dette
som valglokale så lang til i forveien.
Den pågående pandemien vil ha stor innvirkning på gjennomføringen av det kommende valget.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å forberede
smitteverntiltak knyttet til valggjennomføringen 2021. Statsråden sier i et informasjonsskriv til
kommunene at vi må ta høyde for at det kan være nødvendig med smitteverntiltak i lokalene og
økt bemanning. I forhold til å benytte Kirkeskolen som valglokale, vil dette by på utfordringer.
Gymsalen er relativt liten og det er kun èn inn- og utgang. Den dårlige luftkvaliteten er også en
utfordring i forhold til smittevern. Valglokalet på Benterud skole er nytt, større og har flere
inn- og utganger. Av hensyn til smittevern burde derfor de stemmeberettigede i Kirkekretsen
overføres til stemmekretsen Hønefoss Syd.
Tidligere behandlinger og vedtak
I 2012 ble stemmekretsene Heggen, Hønefoss Nord og Hen avviklet. Stemmeberettigede fra
Heggen ble overført til Veien krets, og stemmebrettigede fra Hønefoss Nord og Hen
stemmekrets ble overført til Ullerål krets. Ullerål krets hadde 6272 stemmeberettigede og
Veien hadde 4091 stemmeberettigede i 2019. Valgavviklingen i disse kretsene har vært
vellykket.

Side 5 av 14

Sak 2/20
Det ble fremmet forslag om å legge ned Kirkekretsen foran forrige kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Valgstyret besluttet det å beholde Kirkekretsen som egen stemmekrets.
Økonomiske forhold
Det vil være kostnadsbesparende å slå sammen stemmekretsene Kirkekretsen og Hønefoss
Syd. Det vil kun være behov for ett stemmestyre og i forhold til opprinnelig bemanning ved
Hønefoss Syd vil det ikke være behov for en betraktelig økning av valgmedarbeidere. Den
økningen i antall valgmedarbeidere som eventuelt vil forekomme, vil være et resultat av
hensynet til smittevern i forbindelse med korona. Ved å avvikle ett stemmestyre vil man spare
utgifter til honorar, reiseutgifter og bespisning.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at stemmekretsen Kirkekretsen avvikles og slås sammen med Hønefoss
Syd. Kirkeskolen er ikke egnet som valglokale og byr på utfordringer med tanke på smittevern.
Det er knyttet stor usikkerhet til hva bygget på gamle Kirkeskolen skal benyttes til i framtiden,
og ved å avvikle stemmekretsen vil kommunen spare utgifter i forbindelse med stemmestyret.
De stemmeberettigede vil ha gode muligheter til å forhåndsstemme. På valgdagen vil de tilhøre
Hønefoss Syd, men de står fritt til å stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen.

Ringerike kommune, 07.09.2020
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen
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Arkivsaksnr.: 20/3809-1
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Stortingsvalget 2021 - forhåndsstemmesteder
Saksnr.: Utvalg
3/20
Valgstyret

Møtedato
22.09.2020

Forslag til vedtak:
I perioden 1. juli til og med 10. september 2021 avholdes det forhåndsstemming på rådhuset.
Stemmegivninger mottas i ordinær åpningstid.
I perioden 10. august til og med 10. september avholdes det forhåndsstemming ved følgende
steder:
-

Kuben senter
Mandag – fredag kl 10 - 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Eikli
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hønengata
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hvervenmoen
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 – 18

Fredag 10. september 2021 stenger alle forhåndsstemmemottak klokken 16.
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.
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Beskrivelse av saken
Valgstyrets sekretariat har i foretatt en generell gjennomgang av forhåndsstemmestedene
benyttet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. 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

2009
2011
2013
2015
2017
2019

Stortingsvalg
Kommunes- og
fylkestingsvalg
Stortingsvalg
Kommunestyreog
fylkestingsvalg
Stortingsvalg
Kommunestyreog
fylkestingsvalg

Stemmetype Antall Stemmetype Antall Valgdelt. Valgdelt.
i prosent i prosent
lokalt
hele
landet
Forhåndsst.
4 158 Valgtingst.
12123 74,1
76,4
Forhåndsst.
3 085 Valgtingst.
10724 59,2
64,2
Forhåndsst.
Forhåndsst.

4 360
3 212

Valgtingst.
Valgtingst.

12689
9374

76,3
52,8

78,2
60,2

Forhåndsst.
Forhåndsst.

5 854
6 525

Valgtingst.
Valgtingst.

10925
7925

74,8
59

78,2
64,7

Som tabellen viser var det en markant økning i antall avlagte forhåndsstemmer i 2019. Hele
45,1 % av velgerne valgte å avlegge forhåndsstemme.
Ved valget i 2017 fordelte forhåndsstemmene seg slik:
Stemmested
Kuben senter
Bibliotek
Ringerike rådhus
Konvolutt
Institusjon

Antall
3 154
1 088
585
534
263

Antall forhåndsstemmer
Til andre kommuner
Totalt antall forhåndsstemmer

5 671
183
5 854
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Tabellen nedenfor viser hvordan forhåndsstemmen fordelte seg på de ulike stedene ved valget i
2019:
Stemmested

Innenriks

Kuben senter
Sentrumskvartalet
Ringerike rådhus
Eikli
Mega Hønengata
Ambulerende
st.givning
Konvolutt –
sentral registering
Antall
forhåndsstemmer
Til andre
kommuner
Totalt antall
forhåndsstemmer

2 662
895
166
1 093
1 130
207
372

Utenriks

Beredskap

Sum
2 662
895
166
1 093
1 130
207

16

4

6 525

392
6 545
557
7 102

Det var mulig å avlegge forhåndsstemme på rådhuset i perioden 1. juli – 10. september 2019,
og ved de andre forhåndsstemmestedene i perioden 12. august – 10. september 2019.
Når det gjelder korona og smittevern, se eget punkt.
Kuben senter:
Statistikken for Ringerike viser at opprettelse av stemmemottak på Kuben senter vært en
ubetinget suksess. Plasseringen ved inngangspartiet ved de to foregående valg fungerte
utmerket. Sekretariatet anser lovens krav om egnethet og tilgjengelighet som oppfylt ved dette
stemmestedet.
Åpningstid på Kuben til valget i 2019 var første mandag etter 10. august og hele perioden.
Velgerne kunne avlegge stemme mellom klokken 10 og klokken 20 på hverdager, og mellom
klokken 10 og klokken 18 på lørdager.
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 imot stemmer.
Kommunen er forpliktet til å ha ett stemmested for tidligforhåndsstemming. Perioden for
tidligforhåndsstemming er 1. juli til 10. august 2021.
Rådhuset har tradisjonelt vært stemmested for de som avlegger tidligforhåndsstemme.
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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Valgpaviljong Eikli og Mega Hønengata:
Tilbudet med forhåndsstemming i paviljong på Eikli og Mega Hønengata må sies å være
vellykket. Paviljongen på Eikli ble plassert ved inngangspartiet til Rema 1000, og på Mega ble
paviljongen plassert i nærheten av inngangen.
Paviljongene fungerte godt som stemmested og de var godt med parkeringsplasser for
velgerne. Også for de velgerne som har behov for handicapparkering. Det ble montert
rullestolrampe, slik at velgere i rullestol enkelt kunne avlegge stemme inne i paviljongen.
Vi opplevde ett tilfelle av brutt nettilgang på Eikli. Dette medførte at vi mottok 4
beredskapsstemmer. Beredskapsrutinen fungerte slik den skulle, og feilen ble ganske
umiddelbart rettet. Bortsett fra dette enkelttilfelle var nettilgangen stabil i hele perioden.
Sentrumskvartalet:
Det har generelt vært få som har avlagt forhåndsstemme på biblioteket. Forhåndsstemmestedet
ble flyttet ned i 1. etasje. Lokalet lå rett ved inngangen til Sentrumskvartalet. Ved å flytte
lokalet ut av biblioteket førte til at vi ikke var avhengig av deres åpningstider, og vi ble synlige
også for de som skulle til vinmonopolet og/eller apotek. Nå har vinmonopolet og apoteket
flyttet ut av sentrumskvartalet. Dette innebærer at det er svært få personer som besøker eller
oppholder seg i disse lokalene. Av den grunn synes det lite hensiktsmessig å opprettholde
sentrumskvartalet som stemmested.
Nytt forhåndsstemmested?
Det er viktig at vi er der det er potensielle velgere. Hvervenkastet er et område hvor det er
mange mennesker store deler av dagen.
Ved forrige valg ble vi tilbudt å avholde forhåndsstemming ved Ringerike Gjestegård.
Grunneier tilbød oss å benytte lokalene der det tidligere var turistinformasjon. Det er bestemt
at det skal bygges ny innkjøring og gang-sykkelvei på stedet. Dette medfører mye
anleggstrafikk. Dersom anleggsvirksomheten ikke er ferdig til forhåndsstemmeperioden, vil
dette ha negative konsekvenser for gjennomføring av forhåndsstemmingen. Hvorvidt lokalene
er tilgjengelige under og etter anleggsvirksomheten er uklart.
Området Hvervenmoen på andre siden av riksveien kan være et velegnet sted å etablere en
valgpaviljong. I dette området ferdes det mange mennesker store deler av dagen, og det vil
være mulig å finne et egnet areal, hvor det ikke foregår utbygging eller hvor det er
anleggstrafikk. Saksbehandler har vært i kontakt med driftsdirektør for AKA, som er grunneier
av området. De er positive til at det blir etablert et forhåndsstemmested på Hvervenmoen. De
foreslår området foran Rusta. Der vil valgpaviljongen synes godt fra alle de fem store
butikkene som ligger der, og samtidig vil paviljongen være godt synlig for de som kjører fobi
på veien.
Det vil også være mulig å plassere paviljongen borte ved El-kjøp, Coop OBS Bygg, men de
opplyser at der er det færre mennesker, og paviljongen vil ikke være synlig fra veien.
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Korona
Valgdirektoratet har varslet at det vil komme retningslinjer og rutiner i forhold til koronasituasjonen. Det er uttalt at disse sendes kommunene rundt nyttår. Det antas at det vil bli stilt
krav til bemanning, avstand, generelt smittevern osv. Vi må også tenke på hvordan vi kan
verne stemmemottaker mot smitte.
En fordel ved valgpaviljongene er at velgeren går inn på den ene siden, avlegger stemme og går
ut av lokalet på den andre siden. Med tanke på avstand er det viktig å unngå at velgerne møtes
i det de går inn/ut av valglokalet.
Stemmemottaket på Kuben har større smittevernutfordringer. Det samme gjelder
forhåndsstemming på institusjoner.
Sekretariatet anbefaler at man foretar en risikoanalyse av stemmestedene, sammen med
kommuneoverlegen. En risikoanalyse vil kunne avdekke hvilke utfordringer vi må løse på best
mulig måte.
For å spre stemmegivningen foreslås det å øke åpningstidene ved alle forhåndsstemmestedene.
Åpningstiden foreslås til å være 10-20 alle hverdager, og 10-18 lørdager. Siste fredag før
valgdagen må mottaket steng tidligere, slik at forhåndsstemmer til andre kommuner kommer
frem innen tidsfristen. Tidsfristen er klokken 17 tirsdag 14. september 2021.
Videre antas det at man vil oppnå at flere velger å avlegge forhåndsstemme dersom vi etablerer
et nytt forhåndsstemmested på Hvervenkastet. I dette området er det langt flere potensielle
velgere, enn det er i området rundt Sentrumskvartalet.
Det vil også bli viktig å informere velgerne om at det på grunn av fare for smittespredning vil
være viktig at de som har mulighet, og ønsker, det benytter seg av muligheten til å
forhåndsstemme. Dette for å unngå kødannelser på valgtinget.
Hvorvidt det blir større utfordringer å rekruttere valgmedarbeider på grunn av korona er det
vanskelig å si noe om. Det kan komme til at egne ansatte må beordres, dersom vi ikke får nok
frivillige. Gode rutiner for smittevern, og skjerming av stemmemottaker vil være et viktig
bidrag for å kunne rekruttere tilstrekkelig bemanning.
Juridiske forhold
Valglovens § 8-1 regulerer hvordan forhåndsstemmegivningen skal foregå. Kommunen må ha
minst ett forhåndsstemmested hvor velgerne kan avlegge stemme i hele perioden. Lokalene
skal ha universell utforming. Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet
forhåndsstemmegivningen foregår.
Når det gjelder sikkerhet ved frakt og oppbevaring av mottatte stemmesedler, fungerte rutinen
fra 2019 godt. På grunn av ombyggingen i rådhuset, vil man måtte endre rutinen når det gjelder
oppbevaring av mottatte stemmesedler.
Sekretariatet vil gjennomgå rutinene, og komme tilbake med et forslag som legges frem for
valgstyret.
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Økonomiske forhold
Dersom man velger å opprette nytt forhåndsstemmested på Hvervenmoen, vil det påløpe
utgifter til innkjøp av paviljong, ombygging og innredning av denne.
Det vil også påløpe ekstra utgifter til lønn dersom man utvider åpningstidene, og det må
påregnes at det kommer pålegg om ekstra bemanning i forhold til smittevern.
Hvorvidt det blir tilført kommunen ekstra bevilgninger på grunn av korona og avvikling av det
kommende valget er ikke kjent.
Rådmannens vurdering
Med ønske om økt valgdeltakelse og ivaretakelse av smittevernregler anbefaler rådmannen at
man oppretter et nytt forhåndsstemmested på Hvervenmoen, og at man utvider åpningstidene
ved alle forhåndsstemmemottak.

Ringerike kommune, 3.9.2020
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 20/3876-1

Arkiv: 011

Stortingsvalget 2021 - Delegering av myndighet til rådmannen
Saksnr.: Utvalg
4/20
Valgstyret

Møtedato
22.09.2020

Forslag til vedtak:
Rådmannen gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av Stortings- og sametingsvalget
2021.
Rådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv valggjennomføring av valget.

Beskrivelse av saken
Kommunelovens bestemmelser om delegering kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen
omfatter enkelte saker, eller typer saker, som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommunelovens §
13-1 6. ledd.
Valgstyrets leder, et arbeidsutvalg 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.

Myndighet som typisk vil være av prinsipiell betydning, og som dermed ikke kan delegeres, er
for eksempel å treffe avgjørelser om listeforslag og om tilbakekalling av listeforslag skal
godkjennes, samt forkastelse av stemmegivninger.
Rådmannens vurdering
Ny kommunelov gir ikke lenger adgang til å delegere fullmakt til et sekretariat. Valgstyret kan
velge å delegere fullmakt til rådmannen.
Rådmannen har myndighet til å videredelegere arbeidsoppgavene i forbindelse med den
praktiske gjennomføringen av valget til personer i organisasjonen.
Rådmannen anbefaler at valgstyret gir rådmannen fullmakt til å forestå den praktiske
avviklingen av valget, og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.

Ringerike kommune, 7.9.2020
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Stortings- og sametingsvalg 2021 - fastsetting av valgdag
Forslag til vedtak:
Stortings- og sametingsvalget 2021 avholdes over to dager:
søndag 12. september og mandag 13. september.
Det avholdes valgting i Veien og Ullerål krets søndag 12. september fra klokken 13:00 til
klokken 19:00.
Det avholdes valgting i alle kretser mandag 13. september fra klokken 09:00 til klokken 21:00.
Beskrivelse av saken
I statsråd 6. mars 2020 er valgdagen for stortingsvalget og sametingsvalget 2021 fastsatt til
mandag 13. september 2021.
Hvert enkelt kommunestyre kan bestemme at det på ett eller flere steder i kommunen skal
holdes valg også søndag 12. september 2021, jf. valgloven § 9 - 2 (2).
I Ringerike har det blitt avholdt to-dagers valg siden 2013.
Valgdeltakelsen i Ringerike har ligget under landsgjennomsnittet. Til Stortingsvalget 2017 var
valgdeltakelsen 78,2 % på landsbasis, og i Ringerike 74,8 %.

Ved Stortingsvalget 2017 ble det avlagt 1 675 stemmer på søndag. Ved Veien krets var det
677 velgere som avla stemme på søndag. Ved Ullerål krets var det 998 velgere som avla
stemme på søndag.
Prosentvis ble det avlagt 15,34 % stemmer på søndag.
Ved fjorårets kommunestyre- og fylkestingsvalg ble det mottatt totalt 2 955 stemmer på
søndag. Dette utgjorde 12,17 % av alle mottatte stemmer.
På landsbasis var valgdeltakelsen på 64,7 % og i Ringerike 59 %.
Åpningstidene på valglokalene har vært fra klokken 13:00 til 19:00 på søndager, og fra
klokken 09:00 til klokken 21:00 på mandager.
-

Tilbakemeldingene fra stemmestyrelederne er at åpningstiden er tilstrekkelig.
De av velgerne som ikke har anledning til å avlegge stemme på valgting, har mulighet til å
avlegge forhåndsstemme i perioden 1. juli til og med 10. september.
Ved forrige valg var det 45,1 % av velgerne som valgte å forhåndsstemme.
Økonomiske forhold
Valgting over to dager medfører ekstra kostnader til lønn og bespisning.
Det må påregnes at det vil komme ekstraordinære, statlige føringer/bestemmelser i forhold til
gjennomføringen av valgting på grunn av korona-situasjonen. Slike føringer/bestemmelser er pr
dato ikke kjent.
Ved avvikling av valgting på søndag, ved Veien og Ullerål krets, vil det påløpe en ekstra kostnad på
om lag 150 000,- kr. Summen vil kunne bli høyere dersom det kommer nye smittevernregler for
gjennomføring av valgting.

Alternative løsninger
Kommunen er kun forpliktet til å avholde valg mandag 13. september 2021. Ved å avholde valg
kun mandag, vil utgiftene i forbindelse med valggjennomføringen reduseres.

Rådmannens vurdering
På tross av økte kostnader med to-dagers valg anbefaler rådmannen at man også i 2021 avholder
valg både søndag 12. og mandag 13. september 2021. Dette fordi valgdeltakelsen har vært under
landsgjennomsnittet, og rådmannen mener at god tilgjengelighet for velgerne vil kunne være med å
gi økt valgdeltakelse.

Vedlegg
Fastsetting av valgdag, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ringerike kommune, 21.08.2020
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

-

-
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Endring i antall stemmekretser
Forslag til vedtak:
 Stemmekretsen «Kirkekretsen» avvikles. De stemmeberettigede overføres til Hønefoss
Syd.

Sammendrag
Iht. valgloven § 9-3 første ledd er det kommunestyret, eller valgstyret etter delegering, som
avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i. Valgstyret bestemmer hvor
stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivning. Stemmegivningen skal
foregå i egnet og tilgjengelig lokale. Velgerne skal kunne ta seg inn i valglokalene uten hjelp.
Dette følger av valgloven § 9-3 andre ledd.
Foran neste års Stortingsvalg er det behov for en endring av stemmekretser i Ringerike
kommune. Kirkeskolen er lagt ned og valglokalet fungerte dårlig ved fjorårets kommunestyreog fylkestingsvalg. Stemmekretsen Hønefoss Syd benyttet i 2019 flerbrukshallen ved
Benterud skole som valglokale. Dette fungerte veldig godt og hallen er stor nok til å ta imot
de 1365 stemmeberettigede fra Kirkekretsen. Dersom man slår sammen stemmekretsene
Hønefoss Syd og Kirkekretsen vil det totale antallet stemmeberettigede i kretsen være 5323,
basert på manntallet for kommune- og fylkestingsvalget 2019. Til sammenligning hadde
Ullerål krets 6272 stemmebrettigede ved valget i 2019.
Beskrivelse av saken
Kirkeskolen har vært nedlagt siden januar 2019. Gymsalen på skolen ble benyttet som
valglokale ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i september 2019. Erfaringen fra forrige
valg er at Kirkeskolen egner seg svært dårlig som valglokale. Gymsalen hadde ikke vært i
bruk på flere måneder og det måtte bestilles ekstra vask av lokalet i forkant av valget. Det var
ikke nettilgang til gymsalen, og valgfunksjonærene måtte benytte seg av et ustabilt mobilt
bredbånd. Valgfunsjonærene hadde heller ikke tilgang til tekjøkken og de sanitære forholdene
var ikke optimale. I tillegg ble det bemerket at det var dårlig luftkvalitet.

-

I følge tall fra valg.no var det 1365 stemmeberettigede ved Kirkekretsen ved forrige valg. Det
ble avlagt 451 stemmer på valgdagen. Ca. 400 av de stemmeberettigede som tilhører
Kirkekretsen forhåndsstemte. Det vil si at nesten 50 % av de stemmebrettigede fra
Kirkekretsen som stemte ved valget, valgte å forhåndsstemme. I kommunen som helhet
benyttet 45,1 % seg av muligheten til å forhåndsstemme ved kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2019.
Det er mulig å avlegge tidligstemme på rådhuset fra 1. juli i valgåret. Fra og med 12. august
til og med fredagen før valgdagen er det mulig å forhåndsstemme. Ringerike kommune var
veldig fornøyd med gjennomføringen av forhåndsstemmeperioden ved forrige valg. På
bakgrunn av lite gjennomgangstrafikk på Sentrumskvartalet, foreslås det nå å flytte dette
forhåndsstemmelokalet til Hvervenmoen. Det er kort avstand mellom butikkene på
Hvervenmoen og Kirkeskolen, og dersom Hvervenmoen blir opprettet som
forhåndsstemmested, vil de stemmeberettigede i Kirkekretsen ha tilgang til et
forhåndsstemmelokale i sitt nærområde.
Dersom Kirkekretsen avvikles og stemmekretsen slås sammen med Hønefoss Syd, kan de
stemmeberettigede som ønsker å stemme på valgdagen benytte seg av valglokalet på nye
Benterud skole. Ettersom det er få som bor i umiddelbar nærhet til Kirkeskolen, må de som
hører til Kirkekretsen mest sannsynlig benytte seg av privat transport uansett. Reiseveien til
Benterud skole vil derfor ikke bli veldig mye lenger for de stemmeberettigede.
Stemmeberettigede kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen på valgdagen. Det
vil si at de som har tilhørt Kirkekretsen i praksis kan velge selv hvor de vil stemme på
valgdagen.
Valgdagen for Stortingsvalget i 2021 er satt til 13. september. Innen den tid er det usikkert
hva som er status for Kirkeskolen. Til neste høst vil bygget sannsynligvis ha forfalt
ytterligere. Alternativt kan det ha blitt besluttet at bygget skal benyttes til et annet formål som
ikke er forenlig med å anvende det som valglokale. Det anses derfor som risikalbelt å fastsette
dette som valglokale så lang til i forveien.
Den pågående pandemien vil ha stor innvirkning på gjennomføringen av det kommende
valget. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med å forberede
smitteverntiltak knyttet til valggjennomføringen 2021. Statsråden sier i et informasjonsskriv
til kommunene at vi må ta høyde for at det kan være nødvendig med smitteverntiltak i
lokalene og økt bemanning. I forhold til å benytte Kirkeskolen som valglokale, vil dette by på
utfordringer. Gymsalen er relativt liten og det er kun èn inn- og utgang. Den dårlige
luftkvaliteten er også en utfordring i forhold til smittevern. Valglokalet på Benterud skole er
nytt, større og har flere inn- og utganger. Av hensyn til smittevern burde derfor de
stemmeberettigede i Kirkekretsen overføres til stemmekretsen Hønefoss Syd.
Tidligere behandlinger og vedtak
I 2012 ble stemmekretsene Heggen, Hønefoss Nord og Hen avviklet. Stemmeberettigede fra
Heggen ble overført til Veien krets, og stemmebrettigede fra Hønefoss Nord og Hen
stemmekrets ble overført til Ullerål krets. Ullerål krets hadde 6272 stemmeberettigede og
Veien hadde 4091 stemmeberettigede i 2019. Valgavviklingen i disse kretsene har vært
vellykket.

-

Det ble fremmet forslag om å legge ned Kirkekretsen foran forrige kommunestyre- og
fylkestingsvalg. Valgstyret besluttet det å beholde Kirkekretsen som egen stemmekrets.
Økonomiske forhold
Det vil være kostnadsbesparende å slå sammen stemmekretsene Kirkekretsen og Hønefoss
Syd. Det vil kun være behov for ett stemmestyre og i forhold til opprinnelig bemanning ved
Hønefoss Syd vil det ikke være behov for en betraktelig økning av valgmedarbeidere. Den
økningen i antall valgmedarbeidere som eventuelt vil forekomme, vil være et resultat av
hensynet til smittevern i forbindelse med korona. Ved å avvikle ett stemmestyre vil man spare
utgifter til honorar, reiseutgifter og bespisning.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at stemmekretsen Kirkekretsen avvikles og slås sammen med Hønefoss
Syd. Kirkeskolen er ikke egnet som valglokale og byr på utfordringer med tanke på
smittevern. Det er knyttet stor usikkerhet til hva bygget på gamle Kirkeskolen skal benyttes til
i framtiden, og ved å avvikle stemmekretsen vil kommunen spare utgifter i forbindelse med
stemmestyret. De stemmeberettigede vil ha gode muligheter til å forhåndsstemme. På
valgdagen vil de tilhøre Hønefoss Syd, men de står fritt til å stemme i hvilket som helst
valglokale i kommunen.

Ringerike kommune, 07.09.2020
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Matilde Nordli Kristoffersen
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Stortingsvalget 2021 - forhåndsstemmesteder
Forslag til vedtak:
I perioden 1. juli til og med 10. september 2021 avholdes det forhåndsstemming på rådhuset.
Stemmegivninger mottas i ordinær åpningstid.
I perioden 10. august til og med 10. september avholdes det forhåndsstemming ved følgende
steder:
-

Kuben senter
Mandag – fredag kl 10 - 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Eikli
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hønengata
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 - 18
Valgpaviljong Hvervenmoen
Mandag – fredag kl 10 – 20, lørdager kl 10 – 18

Fredag 10. september 2021 stenger alle forhåndsstemmemottak klokken 16.
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

-

Valgstyrets sekretariat har i foretatt en generell gjennomgang av forhåndsstemmestedene
benyttet ved kommunestyre- og fylkestingsvalget. 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

2009
2011
2013
2015
2017
2019

Stortingsvalg
Kommunes- og
fylkestingsvalg
Stortingsvalg
Kommunestyreog
fylkestingsvalg
Stortingsvalg
Kommunestyreog
fylkestingsvalg

Stemmetype Antall Stemmetype Antall Valgdelt. Valgdelt.
i prosent i prosent
lokalt
hele
landet
Forhåndsst.
4 158 Valgtingst.
12123 74,1
76,4
Forhåndsst.
3 085 Valgtingst.
10724 59,2
64,2
Forhåndsst.
Forhåndsst.

4 360
3 212

Valgtingst.
Valgtingst.

12689
9374

76,3
52,8

78,2
60,2

Forhåndsst.
Forhåndsst.

5 854
6 525

Valgtingst.
Valgtingst.

10925
7925

74,8
59

78,2
64,7

Som tabellen viser var det en markant økning i antall avlagte forhåndsstemmer i 2019. Hele
45,1 % av velgerne valgte å avlegge forhåndsstemme.
Ved valget i 2017 fordelte forhåndsstemmene seg slik:
Stemmested
Kuben senter
Bibliotek
Ringerike rådhus
Konvolutt
Institusjon

Antall
3 154
1 088
585
534
263

Antall forhåndsstemmer
Til andre kommuner
Totalt antall forhåndsstemmer

5 671
183
5 854

Tabellen nedenfor viser hvordan forhåndsstemmen fordelte seg på de ulike stedene ved valget i
2019:

-

Stemmested

Innenriks

Kuben senter
Sentrumskvartalet
Ringerike rådhus
Eikli
Mega Hønengata
Ambulerende
st.givning
Konvolutt –
sentral registering
Antall
forhåndsstemmer
Til andre
kommuner
Totalt antall
forhåndsstemmer

2 662
895
166
1 093
1 130
207
372

Utenriks

Beredskap

Sum
2 662
895
166
1 093
1 130
207

16

6 525

4

392
6 545
557
7 102

Det var mulig å avlegge forhåndsstemme på rådhuset i perioden 1. juli – 10. september 2019,
og ved de andre forhåndsstemmestedene i perioden 12. august – 10. september 2019.
Når det gjelder korona og smittevern, se eget punkt.
Kuben senter:
Statistikken for Ringerike viser at opprettelse av stemmemottak på Kuben senter vært en
ubetinget suksess. Plasseringen ved inngangspartiet ved de to foregående valg fungerte
utmerket. Sekretariatet anser lovens krav om egnethet og tilgjengelighet som oppfylt ved dette
stemmestedet.
Åpningstid på Kuben til valget i 2019 var første mandag etter 10. august og hele perioden.
Velgerne kunne avlegge stemme mellom klokken 10 og klokken 20 på hverdager, og mellom
klokken 10 og klokken 18 på lørdager.
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 imot stemmer.
Kommunen er forpliktet til å ha ett stemmested for tidligforhåndsstemming. Perioden for
tidligforhåndsstemming er 1. juli til 10. august 2021.
Rådhuset har tradisjonelt vært stemmested for de som avlegger tidligforhåndsstemme.
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.

Valgpaviljong Eikli og Mega Hønengata:
-

Tilbudet med forhåndsstemming i paviljong på Eikli og Mega Hønengata må sies å være
vellykket. Paviljongen på Eikli ble plassert ved inngangspartiet til Rema 1000, og på Mega ble
paviljongen plassert i nærheten av inngangen.
Paviljongene fungerte godt som stemmested og de var godt med parkeringsplasser for
velgerne. Også for de velgerne som har behov for handicapparkering. Det ble montert
rullestolrampe, slik at velgere i rullestol enkelt kunne avlegge stemme inne i paviljongen.
Vi opplevde ett tilfelle av brutt nettilgang på Eikli. Dette medførte at vi mottok 4
beredskapsstemmer. Beredskapsrutinen fungerte slik den skulle, og feilen ble ganske
umiddelbart rettet. Bortsett fra dette enkelttilfelle var nettilgangen stabil i hele perioden.
Sentrumskvartalet:
Det har generelt vært få som har avlagt forhåndsstemme på biblioteket. Forhåndsstemmestedet
ble flyttet ned i 1. etasje. Lokalet lå rett ved inngangen til Sentrumskvartalet. Ved å flytte
lokalet ut av biblioteket førte til at vi ikke var avhengig av deres åpningstider, og vi ble synlige
også for de som skulle til vinmonopolet og/eller apotek. Nå har vinmonopolet og apoteket
flyttet ut av sentrumskvartalet. Dette innebærer at det er svært få personer som besøker eller
oppholder seg i disse lokalene. Av den grunn synes det lite hensiktsmessig å opprettholde
sentrumskvartalet som stemmested.
Nytt forhåndsstemmested?
Det er viktig at vi er der det er potensielle velgere. Hvervenkastet er et område hvor det er
mange mennesker store deler av dagen.
Ved forrige valg ble vi tilbudt å avholde forhåndsstemming ved Ringerike Gjestegård.
Grunneier tilbød oss å benytte lokalene der det tidligere var turistinformasjon. Det er bestemt
at det skal bygges ny innkjøring og gang-sykkelvei på stedet. Dette medfører mye
anleggstrafikk. Dersom anleggsvirksomheten ikke er ferdig til forhåndsstemmeperioden, vil
dette ha negative konsekvenser for gjennomføring av forhåndsstemmingen. Hvorvidt lokalene
er tilgjengelige under og etter anleggsvirksomheten er uklart.
Området Hvervenmoen på andre siden av riksveien kan være et velegnet sted å etablere en
valgpaviljong. I dette området ferdes det mange mennesker store deler av dagen, og det vil
være mulig å finne et egnet areal, hvor det ikke foregår utbygging eller hvor det er
anleggstrafikk. Saksbehandler har vært i kontakt med driftsdirektør for AKA, som er grunneier
av området. De er positive til at det blir etablert et forhåndsstemmested på Hvervenmoen. De
foreslår området foran Rusta. Der vil valgpaviljongen synes godt fra alle de fem store
butikkene som ligger der, og samtidig vil paviljongen være godt synlig for de som kjører fobi
på veien.
Det vil også være mulig å plassere paviljongen borte ved El-kjøp, Coop OBS Bygg, men de
opplyser at der er det færre mennesker, og paviljongen vil ikke være synlig fra veien.
Korona
Valgdirektoratet har varslet at det vil komme retningslinjer og rutiner i forhold til koronasituasjonen. Det er uttalt at disse sendes kommunene rundt nyttår. Det antas at det vil bli stilt
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krav til bemanning, avstand, generelt smittevern osv. Vi må også tenke på hvordan vi kan
verne stemmemottaker mot smitte.
En fordel ved valgpaviljongene er at velgeren går inn på den ene siden, avlegger stemme og går
ut av lokalet på den andre siden. Med tanke på avstand er det viktig å unngå at velgerne møtes
i det de går inn/ut av valglokalet.
Stemmemottaket på Kuben har større smittevernutfordringer. Det samme gjelder
forhåndsstemming på institusjoner.
Sekretariatet anbefaler at man foretar en risikoanalyse av stemmestedene, sammen med
kommuneoverlegen. En risikoanalyse vil kunne avdekke hvilke utfordringer vi må løse på best
mulig måte.
For å spre stemmegivningen foreslås det å øke åpningstidene ved alle forhåndsstemmestedene.
Åpningstiden foreslås til å være 10-20 alle hverdager, og 10-18 lørdager. Siste fredag før
valgdagen må mottaket steng tidligere, slik at forhåndsstemmer til andre kommuner kommer
frem innen tidsfristen. Tidsfristen er klokken 17 tirsdag 14. september 2021.
Videre antas det at man vil oppnå at flere velger å avlegge forhåndsstemme dersom vi etablerer
et nytt forhåndsstemmested på Hvervenkastet. I dette området er det langt flere potensielle
velgere, enn det er i området rundt Sentrumskvartalet.
Det vil også bli viktig å informere velgerne om at det på grunn av fare for smittespredning vil
være viktig at de som har mulighet, og ønsker, det benytter seg av muligheten til å
forhåndsstemme. Dette for å unngå kødannelser på valgtinget.
Hvorvidt det blir større utfordringer å rekruttere valgmedarbeider på grunn av korona er det
vanskelig å si noe om. Det kan komme til at egne ansatte må beordres, dersom vi ikke får nok
frivillige. Gode rutiner for smittevern, og skjerming av stemmemottaker vil være et viktig
bidrag for å kunne rekruttere tilstrekkelig bemanning.
Juridiske forhold
Valglovens § 8-1 regulerer hvordan forhåndsstemmegivningen skal foregå. Kommunen må ha
minst ett forhåndsstemmested hvor velgerne kan avlegge stemme i hele perioden. Lokalene
skal ha universell utforming. Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet
forhåndsstemmegivningen foregår.
Når det gjelder sikkerhet ved frakt og oppbevaring av mottatte stemmesedler, fungerte rutinen
fra 2019 godt. På grunn av ombyggingen i rådhuset, vil man måtte endre rutinen når det gjelder
oppbevaring av mottatte stemmesedler.
Sekretariatet vil gjennomgå rutinene, og komme tilbake med et forslag som legges frem for
valgstyret.
Økonomiske forhold
Dersom man velger å opprette nytt forhåndsstemmested på Hvervenmoen, vil det påløpe
utgifter til innkjøp av paviljong, ombygging og innredning av denne.
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Det vil også påløpe ekstra utgifter til lønn dersom man utvider åpningstidene, og det må
påregnes at det kommer pålegg om ekstra bemanning i forhold til smittevern.
Hvorvidt det blir tilført kommunen ekstra bevilgninger på grunn av korona og avvikling av det
kommende valget er ikke kjent.
Rådmannens vurdering
Med ønske om økt valgdeltakelse og ivaretakelse av smittevernregler anbefaler rådmannen at
man oppretter et nytt forhåndsstemmested på Hvervenmoen, og at man utvider åpningstidene
ved alle forhåndsstemmemottak.

Ringerike kommune, 3.9.2020
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Stortingsvalget 2021 - Delegering av myndighet til rådmannen
Forslag til vedtak:
Rådmannen gis myndighet til å forestå den praktiske avviklingen av Stortings- og sametingsvalget
2021.
Rådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser i ikke-prinsipielle saker som er
nødvendig for en effektiv valggjennomføring av valget.

Beskrivelse av saken
Kommunelovens bestemmelser om delegering kommer til anvendelse. Delegeringsadgangen
omfatter enkelte saker, eller typer saker, som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommunelovens §
13-1 6. ledd.
Valgstyrets leder, et arbeidsutvalg 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
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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.

Myndighet som typisk vil være av prinsipiell betydning, og som dermed ikke kan delegeres, er
for eksempel å treffe avgjørelser om listeforslag og om tilbakekalling av listeforslag skal
godkjennes, samt forkastelse av stemmegivninger.
Rådmannens vurdering
Ny kommunelov gir ikke lenger adgang til å delegere fullmakt til et sekretariat. Valgstyret kan
velge å delegere fullmakt til rådmannen.
Rådmannen har myndighet til å videredelegere arbeidsoppgavene i forbindelse med den
praktiske gjennomføringen av valget til personer i organisasjonen.
Rådmannen anbefaler at valgstyret gir rådmannen fullmakt til å forestå den praktiske
avviklingen av valget, og treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.

Ringerike kommune, 7.9.2020
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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