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STORTINGSVALGET 2013 - FASTSETTELSE AV VALGDAG  
 
Forslag til vedtak: 
I Ringerike kommune avholdes Stortingsvalg søndag 8. september 2013 fra kl.15.00 til og 
med kl. 19.00, og mandag 9. september fra kl. 10.00 til og med kl. 21.00 
Sammendrag 

 
Det er foreslått endringer i valgloven som gjør det nødvendig å redusere antall stemmesteder 
i kommunen. I tillegg er kravet til universell utforming av stemmelokalene skjerpet. 
De foreslåtte endringene betyr også at man må foreta endringer i antall stemmesteder og 
omfattende endringer av stemmestyrene. 
 
Valgstyret har drøftet de kommende utfordringene, og vil i egen sak foreslå at man til det 
kommende stortingsvalg legger ned tre av tolv stemmesteder. 
Som kompensasjon for færre stemmesteder, ønsker valgstyret at man avholder 2-dagers 
valg. 
 
Da Kommunal- og regionaldepartementet har innført nytt valgsystem (EVA), vil 
kommunene ved stortingsvalget 2013 kunne benytte dette kostnadsfritt.  
Ekstra kostnader i forbindelse med 2-dagers valg er beregnet til ca. kr. 100 000,-.  
Fordi man ved kommende valg sparer utgiftene til valgsystem, vil foreslått budsjettramme 
dekke opp ekstrautgiftene ved 2-dagers valg. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Kommunal- og regionaldepartementet har foreslått endringer i valgloven.  
Vedtatte endringer vil bli gjort gjeldende for kommende valg.  
 
Beskrivelse av saken 
  
Kravet i valgforskriften er at alle velgere skal kunne ta seg inn i valglokalet og avgi stemme 
uten å måtte be om hjelp. 
Kravet til universell utforming innebærer at kommunene må tilrettelegge valglokalet slik at 
alle velgere, uavhengig av funksjonsevne skal kunne delta i valg. 
I Ringerike kommune har vi to valglokaler som ikke oppfyller kraven, og det er heller ikke 
mulig å tilpasse de slik at kravene oppfylles.  
Jf. valglovens § 9-3 kan ikke kandidat som er oppført på valgliste ved stortingsvalget eller 
fylkestingsvalget, være oppnevnt som stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i 
kommunene i vedkommende fylke. Det er også svært sannsynlig at man vil få elektronisk 
avkryssing i manntallet ute på stemmelokalene.  



Dette innebærer at det må foretas en kritisk gjennomgang av hvilke personer som kan/skal 
oppnevnes som stemmestyremedlem/valgfunksjonær på det enkelte valglokale. 
 
Ut fra dette ser valgstyret r nødvendigheten av å slå sammen stemmekretser. 
 
Som en kompensasjon ønsker derfor valgstyret at det ved stortingsvalget 2013 avholdes valg 
også på søndag.Tidligere erfaringer viser at det er færre som stemmer på søndager, og at det 
ikke vil være behov for å holde valglokalene åpne like lenge som på mandag. 
 
Juridiske forhold  
  
Det ble i statsråd den 23. mars bestemt at stortingsvalget og sametingsvalget 2013 skal 
avholdes mandag 9. september 2013. 
Hvert enkelt kommunestyre kan vedta at i deres kommune skal det holdes valg også søndag 
8. september. 
Valgloven stiller ingen krav til åpningstid ved valglokalene, annet enn at stemmegivning 
mandag ikke må foregå senere enn kl. 21. 
 
Økonomiske forhold 
  
Siden man ved stortingsvalget 2013 får benytte departementets nye valgadministrative 
system kostnadsfritt, vil de økte kostnadene som følge av 2-dagers valg ligge innenfor den 
foreslåtte budsjettrammen. 
 
Rådmannens vurdering 
 
Rådmannen slutter seg til valgstyrets vurderinger og anbefaler at man for stortingsvalget 
2013 avholder valg også på søndag.  
Dette vil også gi oppdatert grunnlagsdata for å kunne vurdere hvorvidt det vil være 
hensiktsmessig å avholde 2-dagers valg også i 2015. 
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