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STORTINGSVALGET 2013 - REDUSERING AV STEMMEKRETSER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Stemmekretsene Heggen, Hønefoss Nord og Hen legges ned. 
Stemmeberettigede fra Hegge overføres til Veien krets og stemmeberettigede fra Hønefoss 
Nord og Hen stemmekrets overføres Ullerål krets. 
 
Sammendrag 

 
Som følge av lovendringer kan listekandidater ikke oppnevnes som stemmemottakere eller 
valgfunksjonærer ved kommende valg. 
Det er også satt strenge krav til universell utforming av valglokalene. Vi har i dag to 
valglokaler, Hen og Heggen, som ikke oppfyller disse kravene, og det vil heller ikke være 
mulig å oppgradere disse slik at de fyller lovens vilkår. 
 
Fremtidige valg vil også sette større krav til datakunnskaper hos stemmestyremedlemmene. 
For å sikre at vi klarer å skaffe nok kvalifisert personell ser valgstyret nødvendigheten av 
å redusere antall stemmemottakere/valgfunksjonærer. Dette kan gjøres bl.a. ved å redusere 
antall stemmekretser. 
Valgstyret er av den oppfatning at denne reduksjonen må foretas i sentrum da det her er kort 
vei til nærmeste stemmelokale.   
  
For å oppfylle lovens krav har valgstyret vurdert at stemmekrets Hen, Heggen og Hønefoss 
Nord avvikles, og velgerne får nytt stemmested på henholdsvis Veien og Ullerål. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
For å oppfylle valglovens bestemmelser må vi i Ringerike kommune gjøre endringer på 
antall stemmesteder/stemmekretser.  
Dette for å oppfylle kravet til universell utforming og ha tilstrekkelig med antall personer 
som oppfyller lovens krav som stemmemottakere/valgfunksjonærer. 
 
Beskrivelse av saken 
 



Ringerike kommune er en vidstrakt kommune og dette medfører at vi blant annet må ha 
mange stemmesteder for å ha et godt nok tilbud til de velgerne som ønsker å avlegge 
stemme på valgdagen. 
Kravet til utforming av valglokalene har i de senere år blitt innskjerpet.  
Kommunal- og regionaldepartementet sier at alle som ønsker å avlegge stemme ved valg, 
skal ha mulighet til det. God tilgjengelighet skal sikre den enkeltes rett til deltakelse og 
innflytelse i samfunnet, og ingen skal ekskluderes fra å stemme ved valg på grunn av 
manglende tilrettelegging. 
Tilgjengelighet til valg handler både om tilgjengelighet til valglokaler og tilgjengelighet 
inne i selve valglokalene. Kravet til universell utforming innebærer at kommunen må 
tilrettelegge valglokalet slik at alle velgere, uavhengig av funksjonsevne, skal kunne ta seg 
inn i valglokalet og avgi stemme uten å be om hjelp  
 
Det er viktig å være klar over at en stor del av befolkningen har redusert funksjonsevne i 
deler av livet, for eksempel i perioder med skaler og sykdom og økende alder. 
Departementet understreker at det derfor ikke er tilstrekkelig å la være å tilrettelegge et 
valglokale med den begrunnelse at det ikke er behov for tilrettelegging i den aktuelle 
kretsen. 
 
Stemmelokalene ved Hen og Heggen oppfyller ikke lovens krav til universell utforming, og 
valgstyret foreslår at disse valgkretsene legges ned. Velgerne fra Hen foreslås overført til 
Ullerål krets og velgerne fra Heggen krets foreslås overført til Veien krets, som begge har 
kapasitet til å motta disse. 
 
Det er ikke bare utformingen av valglokaler som gjør at man må redusere antall 
stemmekretser/stemmesteder. 
Jf. valglovens § 9-3 4. ledd kan ikke personer som er oppført på valgliste ved 
stortingsvalget, kommunestyrevalget eller fylkestingsvalget oppnevnes til stemmemottaker 
eller valgfunksjonær. Svært mange av de som tidligere har vært oppnevnt til å sitte i 
stemmestyrene har vært listekandidater. Disse kan altså ikke gjenvelges, og man må forsøke 
å finne andre egnede personer som kan oppnevnes. 
 
Nytt fra stortingsvalget 2013 er at vi høyst sannsynlig vil få innført elektronisk avkrysning i 
manntallet. Dette setter krav til stemmemottakerne om at de må ha tilstrekkelige 
datakunnskaper.  
Det må således foretas en kritisk gjennomgang av stemmestyremedlemmene og 
kvalitetssikre at de innehar også denne kompetansen. Som følge av dette må en anta at noen 
av de tidligere stemmestyremedlemmene vil falle bort som følge av at de ikke innehar denne 
kompetansen. 
 
Å være stemmemottaker eller valgfunksjonær er en svært viktig funksjon som krever 
opplæring. Vi er helt avhengig av at de valgte personene innehar nødvendig kompetanse. I 
verste fall kan feil gjort av stemmemottaker eller valgfunksjonær føre til av valget blir 
underkjent. For å sikre at vi klarer å skaffe nok kvalifisert personell, må antall 
stemmemottakere/valgfunksjonærer reduseres. Dette kan gjøres ved reduksjon av antall 
stemmekretser. 
 



I og med den korte avstanden mellom stemmelokalene i Hønefoss sentrum hadde det vært 
ønskelig med et felles stemmelokale for dette området. Valgstyret har ikke funnet lokaliteter 
som har kapasitet til å ta i mot velgere fra alle kretsene i sentrum. 
Det foreslås derfor at man ved det kommende valget kun avvikler kretsen Hønefoss Nord. 
Velgerne fra krets Hønefoss Nord overføres til Ullerål krets, som har kapasitet til å motta 
disse.  I tillegg er det kort avstand fra Hønefoss Nord til Ullerål skole. 
Frem mot kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 må det arbeides med å finne egnede 
lokaler for å kunne etablere ett felles stemmested for alle velgerne som i dag hører til i og 
rundt Hønefoss sentrum. 
 
En redusering av antall stemmekretser vil bety at noen velgere vil få lengre vei til 
stemmelokalet. Valgstyret ønsker å kompensere dette ved at man avholder 2-dagers valg i 
2013. I tillegg ønsker valgstyret at man skal avholde forhåndsstemmegivning ved Heggen 
skole en ettermiddag/kveld siste uken av forhåndsstemmeperioden. 
 
Valgstyret ønsker å opprettholde antall forhåndsstemmesteder, slik at det skal være gode 
muligheter for velgerne å få avlagt forhåndsstemme dersom de ikke ønsker eller har 
mulighet til å avlegge stemme på valgdagen(e). 
 
Ordningen med tidligstemmegivning, 1. juli til 10. august i valgåret, videreføres. 
Velgerne kan avlegge ordinær forhåndsstemme i perioden 10. august og frem til og med 
siste fredag før valgdagen. 
I tillegg har man fra administrasjonens side vært klar på at man ikke avviser noen som 
ønsker å stemme hjemme (ambulerende stemmegivning). 
 
Selv med en reduksjon av antall stemmekretser vil det være hele 9 valglokaler tilgjengelig 
på valgdagen.  
At man tilhører en stemmekrets betyr ikke at man må avlegge stemmen på valglokalet som 
tilhører kretsen. 
Alle kommunens innbyggere med stemmerett kan avlegge stemme på det valglokalet de 
måtte ønske på valgdagen. 
Om velgeren overføres fra en stemmekrets til en annen har altså ingen praktisk betydning, 
(for velgeren), for hvor man ønsker å avlegge sin stemme. 
 
Rådmannens vurdering 
  
For å oppfylle valglovens krav til bemanning ved stemmestedene, samt kravet til universell 
utforming anbefaler rådmannen at man avvikler stemmekretsene Hen, Heggen og Hønefoss 
Nord som er i tråd med valgstyrets vurderinger. 
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